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1. INLEIDING 
 
 

1.1. Aanleiding voor het onderzoek 
Dit rapport geeft het resultaat van een inventarisatie in de periode 2003-
2005 van autochtone bomen en struiken in de Houtvesterij Brugge.  
Onder het hoofdstuk Knelpunten en aanbevelingen komen aanbevelingen 
over bescherming en beheer aan bod. 

 
Door diverse oorzaken zijn inheemse bomen en struiken in Vlaanderen en 
omliggende landen zeldzaam geworden. Dit hangt samen met de soms rigoureuze 
veranderingen in natuur en landschap onder invloed van de maatschappelijke 
dynamiek. Van de ruim 100 oorspronkelijk inheemse boom- en struiksoorten (de 
bramensoorten niet meegerekend) is meer dan de helft zeldzaam tot zeer zeldzaam 
of zelfs verdwenen. In de meeste gevallen betreft het relictpopulaties. Van de 
andere helft is sprake van regionaal verdwijnen of ernstige bedreiging. 

Vanuit de Afdeling Bos & Groen te Brussel en het Instituut voor Bosbouw en 
Wildbeheer te Geraardsbergen (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) 
ontstond in 1996 de wens om in Vlaanderen een systematische inventarisatie op te 
zetten van de schaars wordende autochtone bomen en struiken in Vlaanderen. 
Kennis van autochtone genenbronnen kan ingezet worden voor bescherming van 
de groeiplaatsen, met name bij landinrichting, en voor gebruik van plantmateriaal 
bij nieuwe aanplant van houtkanten en bossen. In samenhang hiermee is de opzet 
van genenbanken en zaad- en stekbanken van belang. Een volgende stap is de 
studie van de genetische authenticiteit en verwantschapsanalyse aan de hand van 
o.a. moleculaire technieken. Verschillende herkomsten uit het veldonderzoek zijn 
inmiddels vergeleken met behulp van morfologische en moleculair-genetische 
kenmerken. 

Op het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer is onderzoek in deze sfeer 
opgestart voor de diverse genera op basis van de inventarisatie van groeiplaatsen 
van Quercus robur (Zomereik), Quercus petraea (Wintereik), Ulmus laevis 
(Fladderiep of Steeliep), Tilia sp. (Winter- en Zomerlinde), Rosa (wilde rozen), 
Malus sylvestris (Wilde appel) en Populus nigra (Zwarte populier). 

 

1.2. Het onderzoek in Vlaanderen en in de 
Houtvesterij Brugge 

Het onderzoek in 2003-2004 is een vervolg op eerdere inventarisaties vanaf 1997. 
In 1997 was het onderzoek gericht op een aantal Ecologische Impulsgebieden 
(B.Maes & C. Rövekamp, 1998). In 1998 was het onderzoek een onderdeel van de 
inventarisaties in de Regionale Landschappen West-Vlaamse Heuvels en Vlaamse 
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Ardennen in de provincie West- en Oost-Vlaanderen, en de houtvesterijen Hechtel 
en Bree in de provincie Limburg (Rövekamp en Maes, 1999). In 1999-2000 
kwamen de Vlaamse Ardennen (B. Maes en C. Rövekamp, 2000), de Westvlaamse 
Heuvels (C. Rövekamp en B. Maes, 2000) en de Vlaamse Vallei, Gent e.o. (C. 
Rövekamp, N. Maes en A. Zwaenepoel, 2000) aan de orde. In 2000-2001 werden 
de Houtvesterijen Leuven en Hasselt in kaart gebracht (B. Opstaele, 2001). In 
2002-2003 zijn de Houtvesterijen Leuven en Antwerpen geïnventariseerd (B. Maes, 
B. Opstaele, C. Rövekamp en A. Zwaenepoel, 2003). 

 Overzicht geïnventariseerde gebieden in Vlaanderen in de periode 1996-2003 

Het onderzoek werd begeleid door een stuurgroep waarin medewerkers van het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Afdeling Bos & Groen. Monumenten 
en Landschappen), de Houtvesterijen, de Boswachterijen en het IBW zitting 
hadden. Speciale dank gaat uit naar P. Hubau, L. Decadt, K. Maertens, G. 
Heyneman, F. Debeil, D. Maddelein, W. Slabbaert en C. Verscheure voor hun 
waardevolle medewerking. 
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1.3. Praktische toepasbaarheid van het 
onderzoek 

De gegevens uit het onderzoek kunnen dienen voor beschermende maatregelen 
van bedreigde groeiplaatsen. Vooral in het kader van landinrichtingen kunnen 
beheersmaatregelen of keuzen worden voorgesteld voor aankopen. De informatie 
kan tevens dienen voor oogstprogramma's van zaad- en stekmateriaal ten dienste 
van nieuwe beplantingen. Als richtlijn voor de winning van zaad of stek wordt een 
minimumpopulatie van minimaal 30 individuen aangehouden. Deze hoeven niet 
op één groeiplaats voor te komen. In het geval van zeer zeldzame soorten kan het 
zelfs gaan om een groot deel van het inventarisatiegebied. Deze opvatting volgend 
kunnen we in de meeste delen van Vlaanderen voor een aantal soorten als Wilde 
Appel, Wilde Peer, Winterlinde, Fladderiep, Viltroos of Egelantier zelfs niet meer 
van een populatie spreken. Voor die soorten is het wellicht goed grensgebieden in 
Nederland bij de oogst te betrekken. 

De uitkomsten van de inventarisatie kunnen gebruikt worden bij verder genetisch- 
en selectieonderzoek vooral ten dienst van het genenbehoud.  

 

1.4. Het belang van autochtone bomen en 
struiken 

Het maakt veel uit of houtige gewassen autochtoon zijn. Over een periode van 
duizenden jaren zijn bomen na de laatste IJstijd vanuit zuidelijke landen naar 
onze streken gemigreerd. Dit was een lang proces van aanpassingen aan de 
nieuwe omstandigheden en genetische selectie, in feite een enorme investering 
van de natuur.  
Autochtone bomen en struiken zijn onder invloed van natuurlijke (genetische) 
selectie goed aangepast aan de milieuomstandigheden en minder vatbaar voor 
aantastingen. Allerlei insecten die in de loop van de tijd met de migrerende 
bomen zijn mee-geëvolueerd, zijn aangepast aan de bloei en vruchttijd. Zuid-
Europese herkomsten van Sleedoorn, Meidoorn en Gele kornoelje bloeien een 
paar weken vroeger dan de autochtone exemplaren. Ongetwijfeld heeft dit 
invloed op de met de bomen samenlevende fauna. De vergelijking met exoten 
levert nog grotere verschillen op. Zo leven de inheemse eikensoorten samen 
met meer dan 300 organismen (insecten, schimmels e.d.). De Amerikaanse eik, 
die toch al ca. 275 jaar in Vlaanderen voorkomt, biedt gastvrijheid aan slechts 
10% daarvan. 
 
Onze bossen zijn meestal zeer arm aan boom- en struiksoorten vanwege de 
eenzijdige bosbouwdoelstellingen. Inbreng van autochtone soorten kan de 
natuurlijke samenstelling meer benaderen, en zal ook een positieve invloed 
hebben op de humussamenstelling, bodemkwaliteit en bodemleven. 
Het bestaan van autochtone boom- en struiksoorten is tevens van belang als 
een blijvende bron van waaruit selecties voor de bosbouw, sierteelt en 
natuurbouw gemaakt kunnen worden. Voorbeelden zijn de Zwarte populier, 
als een van de ouders van de houtteeltkundig waardevolle Canadapopulier. 
Vooral autochtone eiken en beuken kunnen een waardevolle bron zijn voor 
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houtteeltkundige selecties. De Fladderiep is interessant als een iepensoort die 
geen last heeft van de iepziekte. De iepenspintkever die de besmettelijke 
schimmels verspreiden, blijken de bast van de Fladderiep niet te lusten. 
Autochtone meidoorns zijn vermoedelijk minder vatbaar voor ziekten. 
Afgezien van economische overwegingen is behoud van de natuurlijke 
regionale biodiversiteit een algemeen belang. De regionale autochtone 
populaties zijn in feite de basis van de biodiversiteit. Vele landen, waaronder 
België, hebben in 1992 het Biodiversiteitsverdrag van Rio de Janeiro 
ondertekend.  
Autochtone bomen en struiken hebben door hun lange voorgeschiedenis, 
waaronder hakhoutbeheer, tevens een belangrijke cultuurhistorische betekenis. 
Door hun individuele ouderdom en vaak grillige en bijzondere vormen hebben 
ze een grote belevingswaarde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oude deels gevlochten haag aan de Faliestraat in Aartrijke (Zedelgem) 
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2. OPZET EN WERKWIJZE 
 

2.1. Inventarisatiegebied 
 
De Houtvesterij Brugge omvat de volgende gemeenten: 

Alveringem 
Anzegem 
Ardooie 
Avelgem 
Beernem 
Blankenberge 
Bredene 
Brugge 
Damme 
De Haan 
De Panne 
Deerlijk 
Dentergem 
Diksmuide 
Gistel 
Harelbeke 
Heuvelland 

Hooglede 
Houthulst 
Ichtegem 
Ieper 
Ingelmunster 
Izegem 
Jabbeke 
Knokke-Heist 
Koekelare 
Koksijde 
Kortemark 
Kortrijk 
Kuurne 
Langemark-
Poelkapelle 
Ledegem 
Lendelede 

Lichtervelde 
Lo-Reninge 
Menen 
Mesen 
Meulebeke 
Middelkerke 
Moorslede 
Nieuwpoort 
Oostende 
Oostkamp 
Oostrozebeke 
Oudenburg 
Pittem 
Poperinge 
Roeselare 
Ruiselede 
Spiere-Helkijn 

Staden 
Tielt 
Torhout 
Veurne 
Vleteren 
Waregem 
Wervik 
Wevelgem 
Wielsbeke 
Wingene 
Zedelgem 
Zonnebeke 
Zuienkerke Zwevegem  

. 

 

In het gebied werden in het kader van eerdere inventarisaties een aantal opnames 
uitgevoerd. Deze locaties zijn niet opnieuw geïnventariseerd. Het betreft de 
opnames die in het onderzoeksgebied vallen en al gerapporteerd werden in de 
rapporten van de Regionale Landschappen van de West-Vlaamse Heuvels en de 
Vlaamse Ardennen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 inventarisatiegebied met ligging van de opnamen 
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Plantengeografisch valt de Provincie West-Vlaanderen onder het Brabants district, 
het Vlaams district en het Maritiem district (naar Lambinon / De Langhe, 1988).  

Voorts kunnen we de volgende Ecodistricten onderscheiden:  

 

Overzicht van de ecodistricten (uit: Sevenant, M. et al.,2002) 

Relevant voor West-Vlaanderen zijn: 

01.1 Kustduinendistrict 

02.1 Kustpoldersdistrict 

03.1 Pleistoceen riviervalleiendistrict 

03.2 Noord-Vlaams dekzandruggendistrict 

03.3 Zandig Poekebeekdistrict 

04.1 Zandig Houtlandcuestadistrict 

06.1 Zandig Mandeldistrict 

06.2 Zandig Leie-Schelde interfluviumdistrict 

06.3 Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict 

06.4 Lemig Leie-Schelde interfluviumdistrict 

08.1 West-Vlaams lemig heuveldistrict 

 

2.2. De begrippen autochtoon en oorspronkelijk 
inheems 

In dit rapport wordt de definitie van Heybroek voor autochtoon gevolgd. Hij 
beschouwt autochtoon synoniem met “oorspronkelijk inheems” en definieert de 
term als volgt:  

'Autochtoon is plantmateriaal dat zich sinds zijn spontane vestiging na de ijstijd ter plekke altijd 
slechts natuurlijk heeft verjongd, of kunstmatig verjongd is met strikt lokaal oorspronkelijk 
materiaal' (Heybroek, 1992).  
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Dit betekent dat bomen en struiken die als soort wel oorspronkelijk inheems zijn, 
maar zijn ingevoerd uit een andere klimaatszone of geologische regio, niet 
autochtoon beschouwd worden. Plantmateriaal uit de direct aangrenzende 
gebieden in Duitsland, Wallonië, Frankrijk en Nederland kan echter wel als 
oorspronkelijk inheems worden gedefinieerd, als ze verder voldoet aan de definitie. 
Interessant is een definitie van 'inheems' van de 19e eeuwse Belgische botanicus 
Crépin (ca. 1860): Een plantensoort is inheems in een bepaalde streek, indien ze er 
niet door een directe of indirecte menselijke handeling was terechtgekomen. Deze 
definitie stemt aardig overeen met die van Heybroek. Het is echter niet altijd 
duidelijk of een plant van nature in een bepaalde streek voorkomt of niet. In ieder 
geval heeft de mens heel vaak het voorkomen van een soort sterk, al dan niet 
gewild, bevorderd. De toevoeging van Heybroek 'kunstmatig verjongd met lokaal 
oorspronkelijk materiaal' is daarom een zinvolle toevoeging uit oogpunt van 
onderzoek naar autochtone genenbronnen. 

Het voorkomen van spontane uitzaaiing en begroeiing wil niet automatisch zeggen 
dat het groeiplaatsen van autochtoon genenmateriaal betreft. Spontaan betekent 
een natuurlijke uitzaaiing of het optreden van opslag (vegetatieve uitlopers). De 
genetische herkomst van dergelijke populaties zijn meestal niet te achterhalen. 
Spontane begroeiingen die met zekerheid uit autochtoon plantmateriaal bestaan, 
zijn extra van belang omdat dit duidt op natuurlijke verjonging met oorspronkelijk 
genetisch materiaal. 

Binnen het onderzoek is ook de Mispel (Mespilus germanica) opgenomen. Deze 
soort is strikt genomen niet autochtoon, maar een z.g. archeofyt, die al in de 
Middeleeuwen in onze bossen voorkwam. Enigszins vergelijkbaar zijn 
waarschijnlijk soorten als Tamme kastanje (Castanea sativa), Kroospruim (Prunus 
domestica ssp. insititia), Heesterpruim (Prunus x fruticans), Kerspruim (Prunus 
cerasifera) en Katwilg (Salix viminalis). Indien ze als oudere populaties bewaard zijn 
gebleven kunnen ze in ieder geval als cultuurhistorisch waardevolle genenbronnen 
beschouwd worden. 

 

2.3. Geïnventariseerde soorten 
In principe zijn alle soorten die als autochtoon kunnen worden aangemerkt in de 
inventarisatie opgenomen. In de inventarisatie zijn ook opgenomen bremsoorten, 
heideachtigen als Gewone dophei, Rode dophei en Struikhei. Deze zijn niet 
vlakdekkend geïnventariseerd. 

Het genus Braam (Rubus) omvat alleen in Vlaanderen al meer dan 150 soorten, die 
slechts door enkele specialisten te determineren zijn. De Dauwbraam, Koebraam 
en Framboos zijn wel binnen het onderzoek onderscheiden. De overige soorten 
zijn niet nader benoemd. 
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2.4. Inventarisatiemethode 
Met de inventarisatie is het gebied van de Provincie West-Vlaanderen nagenoeg 
vlakdekkend in kaart gebracht. Zeer kleine landschapselementen, bestaande uit een 
of enkele bomen (of hakhoutstoven), zijn soms buiten beschouwing gelaten. 
Voorafgaand aan de veldinventarisatie zijn door vergelijking van de topografische 
kaart uit ca. 1775 van Graaf de Ferraris, schaal ca. 1:25.000, met de huidige 
stafkaarten (1:25.000) oude bosplaatsen, houtwallen e.d. opgespoord. Aanvullende 
informatie uit bodemkaarten, geomorfologische kaarten en beschikbare informatie 
over flora en vegetatie vormen een tweede selectiefilter bij de uiteindelijke keuze 
van de te bezoeken groeiplaatsen. 

 

Ferrariskaart – ca. 1775 omgeving Leke  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuele topografische kaart omgeving Leke 

Het veldwerk is uitgevoerd in de periode van mei 2003 tot november 2004 met 
accenten in het late voorjaar en het najaar vanwege de bloeitijd en vruchtdracht. In 
totaal werden 1190 opnamen gemaakt binnen het onderzoeksgebied.  
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Bij een veldbezoek wordt met behulp van een inventarisatieformulier een opname 
van de groeiplaats gemaakt, op voorwaarde dat de betreffende groeiplaats aan een 
aantal criteria voldoet die uitvoerig zijn beschreven (Maes, 1993, 2002). 

De belangrijkste criteria die de groeiplaats betreffen: 
• het landschapselement komt voor op de historische topografische kaart van De 

Ferraris uit ca.1775; 
• het landschapselement komt op latere topografische kaarten voor, maar er zijn 

duidelijke aanwijzingen dat bomen of struiken zich vanuit oudere 
landschapselementen uit buurt hebben uitgezaaid; 

• het landschapselement maakt in het veld een oude en ongestoorde indruk; 
• het bodemtype en de groeiplaatsomstandigheden komen min of meer overeen met de 

natuurlijke standplaats van de soort; 
• de boom of struik komt voor in het natuurlijke of potentieel-natuurlijke vegetatietype 
• de bodem is ongestoord; 
• er zijn plantensoorten aanwezig in de boom-, struik- of kruidlaag die indicatief zijn 

voor oude bosplaatsen of houtkanten. Hierbij wordt een lijst (zie Bijlage 1) 
gehanteerd zoals die voor de bossen van Vlaanderen is opgesteld door M. Hermy 
(Tack et al.), 1993) en eigen aanvullingen; 

• de groeiplaats ligt binnen het natuurlijke verspreidingsareaal van de betreffende soort. 
• in de omgeving komt de betreffende soort voor op vergelijkbare standplaatsen; 
• Aanwezigheid van oude perceelsgrenzen, wallen, holle wegen, graften, grint- en 

kalkkuilen e.d. 
 
De belangrijkste criteria die de boom of struik zelf betreffen: 

• de boom of struik is een wilde inheemse variëteit, geen cultuurvorm; 
• het betreft een zichtbaar oude boom of struik, een oude stoof van voormalig hakhout 

of spaartelg; 
• de boom of struik maakt een spontane en niet-aangeplante indruk; 
• DNA onderzoek geeft indicaties voor het autochtone karakter. 
 

Daarnaast kunnen historische en archeologische bronnen of mondelinge 
informatie gebruikt worden ten einde een indruk te krijgen van het inheemse 
karakter van de groeiplaats. Te verwachten is dat in de toekomst DNA analyse 
waardevolle aanvullende informatie zal geven. Binnen de genera Populus en 
Quercus zijn hiervan al resultaten beschikbaar. 
In de meeste situaties zal slechts een deel van de criteria toepasbaar zijn. In 
verarmde landschapselementen b.v. kunnen oud bosindicatoren ontbreken. 
Criteria dienen vooral in hun samenhang te worden gehanteerd. In slechts 
weinig gevallen kan een absolute uitspraak over het inheemse karakter worden 
gedaan. De mate van zekerheid is daarom aangegeven in een driedelige schaal: 
vrijwel zeker autochtoon (a), waarschijnlijk autochtoon (b) en mogelijk 
autochtoon (c). 
Uiteindelijk speelt ‘the best professional judgement’ een belangrijke rol bij de 
motivatie een groeiplaats het predikaat inheemse genenbron te verlenen. 
In het algemeen vinden we autochtone bomen en struiken op oude 
bosplaatsen, oude hakhoutbosjes, boerengeriefbosjes, houtkanten, houtwallen, 
oude holle wegen, op steilhellingen en langs onvergraven meanderende 
beeklopen. In de omgeving van dergelijke oude groeiplaatsen kunnen door 
uitzaaiing soms op jongere standplaatsen inheemse bomen en struiken 
voorkomen. 
De groeiplaatsen van autochtone bomen en struiken worden aangegeven op 
een topografische kaart, schaal 1:10.000. 
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2.5. De leeftijd van bomen en hakhoutstoven  
Niet alleen de ouderdom van landschapselementen, maar ook die van bomen kan 
interessant zijn voor inzicht in de autochtoniteit. Een kritische houding ten 
opzichte van schattingen van oude bomen en hakhoutstoven is echter aan te 
bevelen (Maes 1989). Oeroude lindebomen staan op dorpspleinen, bij kapelletjes 
op wegsplitsingen en op oude landgoederen. In een aantal gevallen is de leeftijd van 
zo’n boom exact bekend uit archiefstukken. Een boom van meer dan 5 meter 
stamomtrek heet in de volksmond al gauw ‘duizendjarige linde’. In werkelijkheid 
dateren deze veteranen uit de 17e eeuw, soms zelfs uit de 18e eeuw. De dikste linde 
van Vlaanderen te Geetbets (nabij Diest) heeft ongeveer 8 meter omtrek en dateert 
vrijwel zeker uit 1554, de bouwtijd van de bijbehorende kapel. In Duitsland zien we 
bomen die vele male dikker zijn, zoals de linde bij Heede in Nedersaksen nabij de 
Nederlandse grens, met een stamomtrek van maar liefst 17 meter! Omdat bomen 
in de loop van de tijd steeds langzamer groeien in dikte, mogen we aannemen dat 
de boom van Heede zeer oud is. Mogelijk hangt de boom samen met een kasteel 
dat hier gestaan heeft in de 12e eeuw, maar mogelijk stond de boom er al eerder, als 
een zogenaamde gerechtsboom. Curieus genoeg gaat het bij veel oude lindebomen 
om hybride bomen afkomstig van boomkwekerijen. Vlaanderen en Nederland 
hebben in feite een unieke en lange geschiedenis op het gebied van boomkweken. 
Bepaalde kennis is daarbij zelfs verloren gegaan (Maes, 1996).  

Het dateren van hakhoutstoven is nog minder eenvoudig. De ouderdom van de 
aanwezige stammen zegt alleen iets over de laatste kap, en de oorspronkelijke kern 
is al zolang verdwenen zodat een C-14 datering ook niet tot de mogelijkheden 
behoort. Er zijn wel een aantal interessante indicaties. Uit Nederland is b.v. 
gedateerd hakhout bekend uit ca. 1840. De stoven zijn daar ca. 3,5 meter omtrek. 
Andere gedateerde eikenstoven uit 1797 meten ca. 4,5 meter omtrek (Maes en 
Rövekamp, 2002). 

Er zijn aanwijzingen dat stoven van ca. 10 meter omtrek uit de 15e eeuw dateren. 
Stoven van 25 tot 35 meter omtrek in de provincie Limburg en in Nederland op de 
Veluwe kunnen vergelijkenderwijs 1500 jaar of ouder zijn. Bedacht moet worden 
dat de diktetoename van de stoven in de tijd steeds langzamer verloopt. De 
Engelse onderzoeker Pigott veronderstelt dat lindenhakhoutstoven van ca. 19-25 
meter omvang een leeftijd kunnen hebben van 1300 tot 1900 jaar oud (Pigott, 
1989). 

De zeer grote eikenhakhoutstoven hangen mogelijk samen met houtskoolwinning 
en het smelten van ijzer aan het begin van de jaartelling en de Middeleeuwen.  

Een zeer hoge ouderdom kan ontstaan bij boomsoorten die zich gemakkelijk 
klonaal vermeerderen, Zo is van de Amerikaanse Populus tremuloides (verwant 
aan onze Ratelpopulier) een klonale groep vastgesteld van 80 ha! De ouderdom van 
een dergelijke klonale groep wordt, mogelijk wat overdreven, wel op 8000 jaar 
geschat. Vergelijkbaar zijn klonale groepen van Vacciniumsoorten met mogelijke 
leeftijden van meer dan 1000 jaar. Bij eiken gaat het echter om kunstmatige klonale 
groepen die niet door worteluitlopers zijn ontstaan.  
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De oorsprong van de bossen zelf zijn uiteraard nog veel ouder dan de individuele 
hakhoutstoven en stammen uit de Atlantische tijd, meer dan 9000 jaar geleden toen 
de eikenbossen zich hier na de laatste IJstijd opnieuw vestigden. Vanaf de Nieuwe 
Steentijd, ca. 5000 jaar geleden is het fenomeen van hakhoutbos hier zeker bekend. 
Uit Zwitserland en Engeland is hakhoutcultuur uit die periode aangetoond en zal in 
onze streken toen ook in gebruik zijn geweest. 

 

2.6. Registratie van gegevens. 
Inventarisatieformulier 
 
Op het inventarisatieformulier worden opgenomen: 
gegevens betreffende de standplaats (topografie, geomorfologie, bodem, 
vegetatietype, indicatieve kruiden e.d.); 
beheersgegevens; 
de karakteristieke bomen en struiken (Tansleypresentie, inheems karakter, 
omtrek, hoogte, optreden van verjonging); 
gegevens ten behoeve van de oogst (bloei en vruchtzetting). 
 
In een aantal gevallen zijn van de groeiplaats of soorten dia’s of foto’s 
gemaakt. Waar mogelijk is op het inventarisatieformulier de eigendomssituatie 
vermeld. 
Ter plekke is waar zinvol herbariummateriaal verzameld in verband met 
vergelijkend taxonomisch onderzoek en ter registratie. Het herbariummateriaal 
blijft in de toekomst voor raadpleging en controle beschikbaar en zal in het 
Herbarium van de Nationale Plantentuin in Meise worden opgenomen. 
De in de rapportage opgenomen soorten en groeiplaatsen zijn steeds in het 
veld bezocht en (na)-gedetermineerd. In de praktijk is gebleken dat er in 
bestaande inventarisatierapporten ten aanzien van een aantal soortengroepen 
onvoldoende zekerheid bestaat over de determinatie of dat er sprake is van 
onzorgvuldige determinatie. Dit geldt voor geslachten als Betula, Crataegus, 
Prunus, Salix, Rosa, Malus, Pyrus, Tilia en Ulmus. 
De formuliergegevens zijn met behulp van het programma File Maker Pro 6 
verwerkt. De kaartgegevens zijn verwerkt met behulp van het programma 
ArcView. 
Bij de naamgeving wordt gebruik gemaakt van de Ontwerpnaamlijst voor 
autochtone bomen en struiken in Vlaanderen (zie Bijlage 2). 
 
De volledige basisgegevens zijn aanwezig bij AMINAL Afdeling Bos en Groen 
te Brussel en het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer te Geraardsbergen. 
Een voorbeeldformulier wordt hiernaast weergegeven. 
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Toelichting op de Legenda 
 
Algemene Kopgegevens 
Het formulier bevat een aantal groeiplaatsgegevens om de opname zo 
nauwkeurig mogelijk geografisch karakteriseren: 
Nummer: iedere groeiplaats wordt gekenmerkt door een uniek opnamenummer. 
Locatienumer: dit nummer correspondeert met de locatie op de kaarten 1:10.000. 
Kaartbladnummer: het betreffende blad schaal 1/25.000. 
Coördinaten: de Lambertscoördinaten die betrekking hebben op een centraal 
punt in de opname. 
Locatie: de op de opname betrekking hebbende toponiem. 
Oppervlakte: veelal geschatte oppervlakte in m2. 
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Eigendom: waar mogelijk zijn op het inventarisatieformulier de 
eigendomssituatie en de contactpersoon vermeld. 
Categorie: Hierbij wordt een waardering van het autochtone karakter van de 
groeiplaats gegeven in waarderingen A, B of C en combinaties. A betekent een 
toplocatie uit oogpunt van autochtone bomen en struiken, C betekent een 
matig waardevolle locatie, B neemt een tussenpositie in.  
 
Standplaats 
Vervolgens komen er een aantal kopgegevens aan bod, die de standplaats 
kenmerken: 
Landschapselement: aangegeven wordt of het een haag, houtwal, struweel, 
bosrand, bosje (<5 ha) bos, singel, kade, griend etc. betreft. 
Geomorfologie: bevat kenmerken als beekdal, tertiair heuvelland. 
Vegetatietype: hier wordt de bostypologie van M. Hermy (Hermy, 1983) en Van 
der Werf ingevuld (Werf, S. van der, 1991).  
Bodem: bevat gegevens betreffende de bodemsituatie, zoals leem en zandleem 
Hydrologie: bevat facultatieve informatie over grondwaterstand, kwel etc.. 
 
Beheer 
Hier worden gegevens over het beheer ingevuld (bijv. hakhoutbeheer; 
haagsnoei). 
 
Motivatie 
Hier worden de belangrijkste criteria voor de autochtoniteit van de groeiplaats 
vermeld. 
 

Categorie 
Geeft de betrouwbaarheid van de autochtone status van de onderzoekssite aan. 
Op basis van het voorkomen van bijzondere soorten, oude beheersvormen en 
het totale aantal autochtone soorten onderscheiden we drie categorieën: A, B 
en C. De A-locaties zijn het meest waardevol. In enkele situaties zijn ook 
locaties opgenomen die tot de categorie P behoren. Het betreft 
cultuurhistorisch belangrijke sites. 
 
Soortkenmerken 
Tenslotte worden de aangetroffen soorten ingevuld en gekarakteriseerd: 
Aantal: bij zeldzame soorten wordt het aantal exemplaren geteld. 
Soort: de naamgeving der soorten berust op BioBase 1997 met aanvullingen. 
Voor uitzonderingen hierop zie hfdst. 2.8. 
B en S (resp. boomlaag en struiklaag): hier wordt de mate van presentie van de 
soort weergegeven volgens de Tansleyschaal: 
 1= zeldzaam, één exemplaar  
 2= schaars of zeldzaam verspreid 
 3= hier en daar 
 4= plaatselijk frequent 
 5= frequent 

 6= lokaal zeer veel voorkomend 
 7= zeer veel 
 8= co-dominant 
 9= dominant 

 
Inh: Van iedere soort wordt het autochtone karakter aangegeven. Hierbij 
betekent: 
a = vrijwel zeker autochtoon;  
b = waarschijnlijk autochtoon; ·  
c = mogelijk autochtoon.  
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Ook kunnen combinaties worden gegeven. In deze kolom wordt ook 
aangegeven als de boom of struik is aangeplant (met de letter p) en spontane 
uitzaaiingen (met een s). 
Motivatie: Bij het hokje motivatie op het formulier is aangegeven wat voor 
criteria van toepassing zijn. 
Oogst: Als richtlijn voor de winning van zaad of stek wordt een 
minimumpopulatie van ± 30 individuen aangehouden. Deze hoeven niet op 
één groeiplaats voor te komen. In het geval van zeer zeldzame soorten betreft 
het zelfs het gehele inventarisatiegebied. Deze opvatting volgend kunnen we in 
het inventarisatiegebied voor sommige soorten (b.v. Fladderiep en Wilde 
Appel) zelfs niet meer van een populatie spreken. Voor die soorten is het 
wellicht goed gebieden in aangrenzende provincies en Frankrijk bij de oogst te 
betrekken. 
De overige soortkenmerken worden facultatief (waar relevant) ingevuld. 
Het betreft gegevens over de oogstmogelijkheden (slecht, matig, goed; resp. +, 
++ en +++), of de soort bloeit (fl) dan wel vrucht draagt (fr), de hoogte (in 
m.) en de gemiddelde en/of maximale omtrek van boom of stoof (in cm.) en 
of er verjonging is waargenomen (niet, weinig, matig, veel; resp. +, ++ en 
+++). 
   
Vindplaatsen van bijzondere soorten worden aangeven op een topografische 
kaart 1:10.000. Bij soorten die verspreid binnen de opname voorkomen 
worden geen exacte groeiplaatsen aangegeven 
In een aantal gevallen zijn van de groeiplaats of soorten foto's of dia's gemaakt.  

 
Houtkant met knotwilgen Oostbroekstraat te Merkem (Gem. Houthulst) 
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3. HET ONDERZOEKSGEBIED ALS 
BRON VOOR AUTOCHTONE 
BOMEN EN STRUIKEN 

In de Provincie West-Vlaanderen is, evenals in de omliggende regio's, sprake 
van verarming van de natuur door de schaalvergrotingen in de landbouw na 
1950, uitbreidingen van steden en dorpen en aanleg van wegen. 
Kaartvergelijking laat zien dat daardoor veel houtkanten en oude bossen zijn 
verdwenen en dat ze, waar wel aanwezig, vaak zijn doorsneden door 
infrastructuur in de vorm van wegen e.d. Veel van de autochtone beplantingen 
zijn vervangen door cultuurvariëteiten, exoten of inheemsen van onbekende 
herkomst. 
 
In de strijd om de ruimte trekt de natuur vaak aan het kortste eind. Dit 
betekent dat genenbronnen aangetast worden of onherroepelijk verdwijnen. 
Desondanks komen in de Provincie West-Vlaanderen plaatselijk nog zeer 
waardevolle genenbronnen voor van onze autochtone houtige gewassen. 
 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de waargenomen 
soorten met de mate van zeldzaamheid binnen het totale onderzoeksgebied en 
de landelijke zeldzaamheid. 
Er zijn in totaal 1192 opnames geëvalueerd.  
 
Tabel 3. De mate van zeldzaamheid van autochtone soorten in de 
geïnventariseerde gebieden 
 
Toelichting tabel zeldzaamheid: 
1. uiterst zeldzaam  in 1-3% van de opnamen 
2. zeer zeldzaam in 4-10% van de opnamen 
3. zeldzaam in 11-25% van de opnamen 
4. vrij zeldzaam tot vrij algemeen in 26-50% van de opnamen 
5. algemeen in 51-100% van de opnamen 
Z1:  zeldzaamheid in de Houtvesterij Brugge 
Z2:  landelijke zeldzaamheid 
* : onvolledig verspreidingsbeeld 
 
Wetenschappelijke naam: Nederlandse naam: voorkomen perc. voork. Z1 Z2

Acer campestre Spaanse aak 7 0,59% 1 2
Berberis vulgaris Zuurbes 3 0,25% 1 1
Betula pubescens ssp carpatica Karpatenberk 1 0,08% 1 1
Cornus sanguinea Rode kornoelje 20 1,68% 1 2
Crataegus x macrocarpa Tweestijlige x Koraalmeidoorn 4 0,34% 1 1
Crataegus x subsphaericea  Eenstijlige x Koraalmeidoorn 1 0,08% 1 1
Erica cinerea Rode dophei 11 0,92% 1 1
Erica tetralix* Gewone dophei 10 0,84% 1 3
Genista anglica Stekelbrem 2 0,17% 1 1
Genista pilosa Kruipbrem 3 0,25% 1 1
Malus sylvestris (wilde) Appel 1 0,08% 1 1
Malus x sylvestris (werknaam) (wilde) Appel x (cultuur) Appel 1 0,08% 1 1
Myrica gale* Wilde gagel 7 0,59% 1 2



A U T O C H T O N E  B O M E N  E N  S T R U I K E N  I N  D E  H O U T V E S T E R I J  
B R U G G E  

P R O V I N C I E  W E S T - V L A A N D E R E N  
 

 20

Wetenschappelijke naam: Nederlandse naam: voorkomen perc. voork. Z1 Z2

Prunus avium ssp. avium Zoete kers 13 1,09% 1 2
Prunus domestica ssp insititia Kroosjes 3 0,25% 1 ? 
Rhamnus cathartica Wegedoorn 13 1,09% 1 2
Ribes nigrum Zwarte bes 12 1,01% 1 2
Ribes uva-crispa Kruisbes 19 1,59% 1 2
Rosa arvensis Bosroos 10 0,84% 1 2
Rosa caesia Behaarde struweelroos 1 0,08% 1 1
Rosa canina var. blondaeana Hondsroos 3 0,25% 1 1
Rosa canina var. scabrata Hondsroos 4 0,34% 1 1
Rosa columnifera Schijnegelantier 9 0,76% 1 1
Rosa corymbifera var. deseglisei Déséglisei’s heggenroos 12 1,01% 1 1
Rosa dumalis Kale struweelroos 1 0,08% 1 1
Rosa micrantha Kleinbloemige roos 2 0,17% 1 1
Rosa pseudoscabriuscula Ruwe viltroos 9 0,76% 1 1
Rosa x nitidula Egelantier x Hondsroos 1 0,08% 1 1
Rosa stylosa Stijlroos 2 0,17% 1 1
Rosa subcanina Schijnhondsroos 13 1,09% 1 1
Salix purpurea subsp. lambertiana Bittere wilg 10 0,84% 1 1
Salix repens subsp. repens Kruipwilg 9 0,76% 1 1
Salix triandra Amandelwilg 6 0,50% 1 1
Salix viminalis Katwilg 6 0,50% 1 1
Salix x ambigua Geoorde x Kruipwilg 2 0,17% 1 1
Salix x capreola Boswilg x Geoorde wilg 2 0,17% 1 1
Salix x charrieri Geoorde wilg x Rossige wilg 1 0,08% 1 1
S. x friesiana  Kruipwilg x Katwilg 2 0,17% 1 1
Salix x guinieri Rossige x Grauwe wilg 16 1,34% 1 1
Salix x holosericea Grauwe wilg x Katwilg 10 0,84% 1 1
Sambucus racemosa Trosvlier 3 0,25% 1 2
Tilia cordata Winterlinde 6 0,50% 1 1
Tilia platyphyllos Zomerlinde 3 0,25% 1 1
Ulmus laevis Fladderiep 5 0,42% 1 1
Viscum album Maretak 2 0,17% 1 2
   Aantal z1 45  
Betula pendula Ruwe berk 89 7,47% 2 3
Betula pubescens Zachte berk 109 9,14% 2 3
Calluna vulgaris* Struikhei 35 2,94% 2 3
Carpinus betulus Haagbeuk 78 6,54% 2 3
Clematis vitalba Bosrank 44 3,69% 2 3
Crataegus laevigata Tweestijlige meidoorn 105 8,81% 2 2
Cytisus scoparius* Brem 73 6,12% 2 3
Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts 44 3,69% 2 2
Fagus sylvatica Beuk 61 5,12% 2 2
Hippophae rhamnoides Duindoorn 100 8,39% 2 1
Ilex aquifolium Hulst 59 4,95% 2 2
Ligustrum vulgare Wilde liguster 91 7,63% 2 1
Mespilus germanica Mispel 29 2,43% 2 1
Populus nigra Zwarte populier 49 4,11% 1 1
Populus tremula Ratelpopulier 51 4,28% 2 2
Prunus padus Vogelkers 36 3,02% 2 3
Prunus x fruticans Heesterpruim 65 5,45% 2 2
Quercus robur Zomereik 76 6,38% 2 3
Rhamnus frangula Sporkehout 114 9,56% 3 4
Ribes rubrum Aalbes 53 4,45% 2 2
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Wetenschappelijke naam: Nederlandse naam: voorkomen perc. voork. Z1 Z2

Rosa rubiginosa Egelantier  75 6,29% 2 1
Rosa spinosima Duinroosje 43 3,61% 2 1
Rosa tomentella Beklierde heggenroos 96 8,05% 2 1
Rosa tomentosa Viltroos 47 3,94% 2 2
Rubus idaeus* Framboos 32 2,68% 2 3
Salix aurita  Geoorde wilg 42 3,52% 2 2
Salix caprea Boswilg 130 10,91% 2 3
Salix cinerea subsp. oleifolia Rossige wilg 31 2,60% 2 2
Salix fragilis Kraakwilg 80 6,71% 2 2
Salix repens subsp. dunensis Kruipwilg 83 6,96% 2 1
Salix x multinervis Geoorde wilg x Grauwe wilg 76 6,38% 2 3
Salix x reichardtii Boswilg x Grauwe wilg 52 4,36% 2 3
Salix x rubens Bindwilg 57 4,78% 2 2
Ulex europaeus Gaspeldoorn 17 1,43% 2 2
   Aantal z2 34  
Alnus glutinosa Zwarte els 157 13,17% 3 4
Corylus avellana Hazelaar 147 12,33% 3 3
Crataegus x media  Tweestijlige x Eenstijlige meidoorn 176 14,77% 2 2
Fraxinus excelsior Gewone es 193 16,19% 3 3
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie 189 15,86% 3 4
Prunus spinosa Sleedoorn 357 29,95% 3 3
Rosa canina var. canina Hondsroos 229 19,21% 3 3
Rosa canina var. dumalis Hondsroos 190 15,94% 3 3
Rosa corymbifera  Heggenroos 190 15,94% 3 3
Rubus caesius* Dauwbraam 157 13,17% 3 2
Rubus ulmifolius* Koebraam  110 9,23% 3 2
Salix cinerea subsp. cinerea Grauwe wilg 235 19,71% 3 4
Solanum dulcamara Bitterzoet 154 12,92% 3 3
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 165 13,84% 3 4
Ulmus minor Gladde iep 201 16,86% 3 2
Viburnum opulus Gelderse roos 109 9,14% 3 3
   Aantal z3 16  
Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn 510 42,79% 4 4
Hedera helix Klimop 327 27,43% 4 4
Salix alba Schietwilg 363 30,45% 4 4
   Aantal z4 3  
Rubus spec*. Braam 708 59,40% 5 5
Sambucus nigra Gewone vlier 773 64,85% 5 5
   Aantal z5 2  
 
De landelijke zeldzaamheid is een geschatte waarde op grond van het totale 
onderzoek naar autochtone bomen en struiken in Vlaanderen tot nu toe, en 
van literatuur. 
 
Samenvattend: 
In de provincie West-Vlaanderen vinden we in totaal 100 autochtone taxa. 
Hiervan zijn: 
2 soorten met zeldzaamheid 5  (algemeen) 
3 soorten met zeldzaamheid 4 (vrij zeldzaam)   
16 soorten met zeldzaamheid 3 (zeldzaam)   
34 soorten met zeldzaamheid 2 (zeer zeldzaam)  
45 soorten met zeldzaamheid 1 (uiterst zeldzaam)  
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Uitgestorven of niet als autochtoon voorkomend zijn  
Alnus incana, Pinus sylvestris, Populus x canescens, Quercus petrea, Quercus 
x rosacea, Ulmus glabra, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idea. 
 
Omdat hier zowel de a, b als c categorie van de autochtoniteit is meegerekend 
is het beeld eigenlijk nog rooskleuriger dan de werkelijkheid. Bovendien moet 
bedacht worden dat de veldopnames ook al een kleine selectie is van de totale 
oppervlakte aan bossen en houtkanten. Ruim 85 % van de autochtone bomen 
en struiken is bedreigd. 
Een aantal soorten is als autochtoon geheel afwezig zoals e.a. Deze soorten 
groeien in milieus die of niet voorkomen in het onderzoeksgebied of ze zijn in 
het onderzochte gebied verdwenen of uiterst zeldzaam en over het hoofd 
gezien.  
 
De aanwezigheid van bijzondere autochtone bomen en struiken heeft enerzijds 
te maken met variatie van het abiotische milieu en anderzijds met de 
menselijke invloeden en activiteiten. Het onderzoeksgebied wordt over het 
algemeen gekenmerkt door een relatief geringe afwisseling in reliëf, bodem en 
hydrologische verschijnselen. Vooral de meer kalk– en leemhoudende bodems 
blijken interessante groeiplaatsen op te leveren van rozensoorten, Tweestijlige 
meidoorn, Fladderiep, Wegedoorn, Rode kornoelje, Wilde kardinaalsmuts e.a. 
De zandgronden zijn relatief arm aan soorten, maar ook hier komen plaatselijk 
relicten met karakteristieke autochtone houtige gewassen voor, zoals 
Kruipwilg, Geoorde wilg Wilde gagel en Gaspeldoorn. Verrassend zijn de 
groeiplaatsen van oud hakhout van Zomereik, Wintereik en hybride eik. Vaak 
zijn ze op enen gezet: de zgn. spaartelgen. Oude hagen bevatten belangrijk 
genenmateriaal van Beuk en Haagbeuk. 
 

Hieronder volgen de toplocaties (categorie A) van het onderzoeksgebied. Deze 
gebieden zijn van uitzonderlijk belang als bron van autochtone bomen en 
struiken.  

Tabel A-locaties 
 

A-locaties landschapselement gemeente 
Blauwe Torenbosje Essen-olmenhakhoutbos.met bijzondere soorten bos Brugge 
Bos langs de Diksmuidseheirweg; nabij Fort Zevenbergen; zeer oud 
Haagbeukenhakhout op een stuifzandrug 

bos Brugge 

Bos tussen de snelweg E40, Torhoutsesteenweg en Diksmuidseheirweg. Erica 
cinerea en Calluna vulgaris in wegberm en bosrand in de Watermolenstraat 

bos Brugge 

Houthulst/ Korversbeek bos met zeer oud hakh. Van Haagbeuk en Zomereik bos Langemark-Poelkapelle 
Vorte Bossen vanwege Fladderiep en veel oudbosindicatoren bos Ruiselede 
Bos bij Kasteel van Loppem oud bos+haag met bijzondere soorten bos Zedelgem 
Veldbos bos met oud hakhout en bijzondere soorten bos Zedelgem 
Watertorengebied Wenduine duinstruweel met bijzondere rozen duinstruweel Blankenberge 
Kijkuit duinreservaat met bijzondere rozensoorten duinstruweel De Haan 
Duingebied Westhoek ongestoord duinstruweel met bijzondere soorten duinstruweel De Panne 
Garzebekeveld (Cabourg) ontkalkt duinstruweel met bijzondere (rozen)soorten duinstruweel De Panne 
Dir. Gen. Willemspark duinstruweel met bijzondere rozensoorten duinstruweel Knokke-Heist 
Duinbergen-park duinstruweel met bijzondere rozensoorten duinstruweel Knokke-Heist 
Duingebied Park 58 duinstruweel met bijzondere rozensoorten duinstruweel Knokke-Heist 
Golfplein ten noorden van het Caddiepad duinstruweel met bijzondere soorten duinstruweel Knokke-Heist 
Groenpleinduinen duinstruweel met bijzondere rozen- en wilgensoorten duinstruweel Knokke-Heist 
Lekkerbek duinstruweel met 11 rozentaxa duinstruweel Knokke-Heist 
Zwinbosjes duinen met veel bijzondere rozensoorten (10 taxa) duinstruweel Knokke-Heist 
Duingebied Ter Yde duinstruweel met bijzondere rozensoorten, o.a. R. stylosa duinstruweel Koksijde 
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Oostvoorduinen duinstruweel met bijzondere soorten duinstruweel Koksijde 
D’Heie (Westende) kustheide met 9 wilgentaxa. duinstruweel Middelkerke 
Kapellewegel oude haag met dikke hulst, gladde iep, mispel en es haag Ichtegem 
Veldbosstraat oude haag met bijzondere soorten haag Roeselare 
Heideveldje Beisbroek met Stekelbrem, Struikhei en Rode dophei heide Brugge 
Schobbejakshoogte (natuurreservaat) heide met oud hakhout heide Brugge 
Bos van Houthulst heiderelicten met bijzondere wilgentaxa heide Houthulst 
Vloetemveld heiderelicten met Rode dophei en bijzondere wilgensoorten heide Jabbeke 
Stavels hoekje, houtkant met o.a. Zwarte populier houtkant Alveringem 
Rodesteenstraat haag/houtkant met bijzondere soorten houtkant Houthulst 
Houtkant/haag nabij St. Machuitsbeek met o.a Zwarte populier houtkant Lo-Reninge 
Houtkant (Waterstraat) tussen Nieuwenhove en Kampveld zeer soortenrijk houtkant Oostkamp 
Eikhoek oude houtkant met o.a. 2st. Meidoorn en Zwarte populier houtkant Westvleteren 
hoeve “de Grote Linde” zeer dikke Zomerlinde solitair Oostkamp 
Martjevaart rozenrijk struweel  struweel Houthulst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behaarde struweelroos (Rosa caesia ) in de Oostvoorduinen (Oostduinkerke) 
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4. HET INVENTARISATIEGEBIED: DE 
HOUTVESTERIJ BRUGGE 

 
 

4.1. Een korte karakteristiek van de 
ecodistricten 

 
 

In de onderstaande beschrijvingen worden de geïnventariseerde gebieden 
beschreven per ecoregio. In het kort worden de waargenomen autochtone bomen 
en struiken genoemd. Bij de opgesomde bomen en struiken betreft het steeds 
autochtone exemplaren tenzij anders vermeld. In West-Vlaanderen kunnen de 
volgende Ecoregio’s worden onderscheiden ((Sevenant et al., 2002)):  

1. de kustduinen,  
2. de polders en de getijdenschelde,  
3. de pleistocene riviervalleien,  

4. de cuesta’s,  
5. de westelijke interfluvia en  
6. de zuidwestelijke heuvelzone  

  
4.1. De kustduinen 
Door zee- en windafzettingen ontstane kustzone van strand, oude duinen, 
subrecente binnenduinen en jonge duinen; oceanisch klimaat met specifieke 
microklimaten. Fytogeografisch behoort deze ecoregio tot het maritiem district. 
De grootste oppervlakte kustduin behoort tot een, geologisch gezien, jonge 
gordel van duinen, die tussen de 500 en 1000 jaar geleden zijn ontstaan. De 
bodem van de deze duinen bestaat uit zeer kalkrijke zanden (4-8% CaCO3). 
Landinwaarts liggen enkele oude duingebieden, met name bij Cabourg 
(Adinkerke-De Panne) en middeloude duingebieden met name bij de 
Schuddebeurze (Westende-Middelkerke) en d’ Heie (Klemskerke-Bredene). Ze 
vormen de relicten van een oude kustduingordel die zich ongeveer 3000-2000 
jaar geleden van Cap Blanc Nez tot het Schelde estuarium uitstrekte. De 
zandbodem van deze duinen is plaatselijk diep ontkalkt en bevat minder dan 2% 
CaCO3, elders komen kalkrijkere gebiedsdelen voor. 
De opbouw van het freatisch grondwaterreservoir is plaatsafhankelijk. De 
grondwaterstroming gebeurt hoofdzakelijk in twee richtingen: zeewaarts en 
landinwaarts. Daardoor ontstaat lokaal kwelwerking op het strand en in de duin-
polderovergang. In de duinen zelf kunnen stuwwatertafels soms zorgen voor 
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zeer hoge grondwatertafels. Deze stuwwatertafels worden veroorzaakt door de 
aanwezigheid van een ondiepe slecht doorlatende laag, die uit leem, klei- en 
veenhoudende sedimenten kan bestaan. 
 
De floristische rijkdom en diversiteit aan plantengemeenschappen is het resultaat 
van de complexe variatie aan abiotische patronen en processen nl. 
- variatie in microklimatologische omstandigheden langsheen een loodrechte 

gradiënt op de kustlijn; 
- variatie in kalkgehalte van de bodem; 
- de invloed van grondwaterschommelingen. 
Biotische factoren treden hiermee in wisselwerking. De mens heeft in belangrijke 
mate mee het landschap bepaald. Veel kustduin is sterk versnipperd en 
verstedelijkt. In de resterende duinen is de begroeiing beïnvloed door het 
historische grondgebruik. In de 19de en 20ste eeuw lieten de locale visser-
landbouwers hun vee vrij grazen in het duin, gebruikten het struweel en hakhout 
als brand- en geriefhout en brachten houtwallen en houtkanten aan ter 
bescherming van hun duinakkertjes. De vegetatie bestond in die tijd dan ook 
grotendeels uit helmduin, mosduin en duingrasland. Struweel was er nauwelijks 
te bespeuren. Na de tweede wereldoorlog werd dit grondgebruik opgeheven en 
sindsdien nam de verstruweling van het duin hand over hand toe (De Raeve, 
1989). Niettemin is de floristische rijkdom van de duinen nog steeds zeer hoog. 
Ook op het vlak van autochtone bomen en struiken zijn de duinen bijzonder 
waardevol. Voor Duindoorn, Wilde liguster en Duinroosje zijn de kustduinen de 
belangrijkste Vlaamse habitat. De kustduinen herbergen zonder enige twijfel ook 
de grootste variatie aan rozentaxa. Van de Duindoorn wordt ook de Midden-
Europese ondersoort subsp. Fluviatile, aangeplant. Het complex Zeebermduinen 
- Ter Yde - Oostvoorduinen (Koksijde) spant hierbij de kroon met o.a. Rosa 
rubiginosa, R. columnifera, R. micrantha, R. tomentella, R. tomentosa, R. pseudoscabriuscula, 
R. corymbifera, R. caesia, R. canina canina en R. canina dumalis, R. subcanina, Rosa stylosa 
en nieuw voor de Belgische flora R. dumalis. Vochtige duinvalleien zijn de 
geschikte habitat voor Kruipwilg en kruisingen van deze soort met bijvoorbeeld 
Grauwe wilg (Salix*subsericea). Verder werd ook verrassend veel Rossige wilg 
(Salix cinerea subspecies oleifolia) aangetroffen, alsook de zeldzame kruisingen Kat- 
x Kruipwilg (Kartuizerduinen) en Kat- x Grauwe wilg (tamelijk verspreid). Echte 
Geoorde wilg werd niet aangetroffen, maar enkele Grauwe x Geoorde wilgen in 
de Westhoek neigen er toch heel sterk toe. 
Het gamma houtige struweelsoorten met een mogelijk autochtoon karakter en 
affiniteit met kalkhoudende bodems kan verder aangevuld worden met 
bijvoorbeeld Wegedoorn, Gelderse roos, Wollige sneeuwbal (aanplant) en 
Kardinaalsmuts (meestal aanplant) en sinds de eind jaren 1980 explosief 
toegenomen Bosrank. Opmerkelijk is ook het voorkomen van twee Maretakken. 
De binnenduinrand is tevens een belangrijke groeiplaats voor oud cultuurgoed 
van olm. Aan de westkust komt een belangrijke populatie Fladderiep voor. Ook 
de olmenbosjes en olmenhagen met Gladde iep zijn zeer typisch voor de 
binnenduinrand. Hier en daar kwamen daarin of vrijstaand ook mooie 
Kraakwilgen (Salix fragilis var. fragilis) voor. Van Kraakwilg werd ook de zeldzame 
cultuurvariëteit furcata op verschillende plaatsen aangetroffen (Calmeynbos, 
duin-polder-overgang Koksijde, RWZI Nieuwpoort). 
Gladde iep werd vroeger, langs de gehele kust als duinfixeerder gebruikt. Op de 
duin-polderovergang komen hier en daar enkele olmenbosjes voor, hoewel vaak 
niet ouder dan één of twee eeuwen zijn het vaak de oudste bosjes in deze 
ecoregio. De enkele grote bossen o.a. het Calmeynbos (De Panne), het 
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Hannecartbos (Koksijde), het Blinkaartbos (Knokke-Heist) en de bossen van De 
Haan zijn aanplantingen die dateren van het einde van de 19de en het begin van 
de 20ste eeuw. 
Het duingebied in de gemeente Knokke-Heist, in het bijzonder de Zwinbosjes 
en Lekkerbek ten oosten van de dorpskern, bestaat uit grotendeels 
ondoordringbaar duindoornstruweel, afgewisseld met struweel van bramen en 
riet. Meer naar de zeereep toe wordt het struweel meer open. Naar de zuidkant is 
het duin beplant met bos. De Zwinbosjes, Lekkerbek en Groenpleinduinen zijn 
bijzonder rijk aan rozensoorten waaronder bijzondere soorten als Rosa rubiginosa, 
Rosa columnifera, Rosa micrantha (één waarneming), Rosa tomentosa, Rosa 
pseudoscabriuscula, Rosa subcanina en Rosa tomentella. Ook voor bijzondere 
rozenvariëteiten als Rosa tomentella var. friedländeriana, Rosa canina var. scabrata en 
Rosa canina var. blondaeana vormen de duinen bij Knokke-Heist een belangrijk 
milieu. Duinroosje is alleen als aangeplant waargenomen. Daarnaast zien we 
Eenstijlige meidoorn, Wilde liguster, Koebraam, Dauwbraam, Gewone vlier en 
Wilde kardinaalmuts. Enkele zeldzame wilgentaxa komen voornamelijk in het 
duingebied voor, zoals de Kruipwilg (Salix repens subsp. dunense), Rossige wilg en 
de hybride van Katwilg en Kruipwilg (Salix x friesiana). 
Opmerkelijk zijn de parken Park 58 en Dir. Gen. Willemspark en 
Duinbergenpark, waarin deels het natuurlijke duinmilieu is gehandhaafd. 
Hierdoor komen daar eveneens enkele bijzondere rozensoort voor, met name 
Rosa pseudoscabriuscula. In het Dir. Gen. Willemspark komt de curieuze zich 
uitbreidende adventief Baccharis halinifolia voor. De er eveneens ontdekt 
Ephedra is zeer waarschijnlijk niet de in Noord-Frankrijk inheems Ephedra 
distachya, maar de gekweekte en verwilderde Ephedra gerardiana (var. 
sikkimensis?) uit China. Het is alle opzichten een veel robuustere en meer 
opgaande soort dan de Europese. 
Ten westen van Heist is de groeiplaats van Rosa corymbifera var. déséglisei, een zeer 
zeldzaam taxon dat in Vlaanderen zijn noordgrens bereikt. 
 
De duinen van de Middenkust zijn vrij smal en zijn minder rijk dan de brede 
duingebieden van de West- en Oostkust. Ter hoogte van Raversijde (Oostende) 
bereikt Duinroosje zijn meest oostelijke verspreiding in de kustduinen. 
 
4.1.2. De polders en de getijdenschelde 
Laaggelegen, vlak gebied (0-5m) met een ondergrond die hoofdzakelijk bestaat 
uit Quartaire geologische lagen, die zijn afgezet tijdens herhaalde mariene 
overstromingen ten gevolge van stijgingen van het zeeniveau na de ijstijden. Het 
gebied kent een lange geschiedenis van kunstmatige drooglegging. De 
kleibodems zijn daardoor nog grotendeels profielloos.  
Binnen deze ecoregio zijn twee districten te onderscheiden nl. het 
getijdenschelde- en polderdistrict en het kustpolderdistrict dat volledig op West-
Vlaams grondgebied ligt. Fytogeografisch behoort het tot het maritiem district. 
In de kustpolders komen zoute of brakke waters voor onder een zoetwaterlaag 
waarvan de dikte varieert van 2 tot 30 m. De zoute onderlaag verzilt het 
oppervlaktewater in de bodem meer naarmate ze minder diep voorkomt. 
Hierdoor worden de zones met een dikke zoetwaterlaag, nl. de kreekruggen in 
het inversielandschap, niet beïnvloed door deze onderlaag, in tegenstelling tot de 
ondiepe zones die meestal overeenkomen met de klei op veengebieden. Zoete 
grondwaterstromen dringen de polders binnen vanuit de Zandstreek en de 
Duinen. Onder natuurlijke omstandigheden zijn in deze overgangsgebieden dan 
ook grote kwelzones te verwachten (b.v. de Gistelse moere). 
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De halfnatuurlijke begroeiingen zijn overwegend beperkt tot open water-, 
moeras- en vochtige graslandgebieden. Kenmerkende soorten voor dit district 
zijn enkele zouttolerante soorten die langsheen brakke waterlopen groeien of in 
graslanden lokaal zilte invloeden verraden o.a. Zeebies, Schijnspurrie-soorten, 
Zilte rus, Melkkruid. Bosjes zijn in de polders zeldzaam (b.v. Presendebosje, 
Veurne; Blauwe Torenbos en het Duiveketebosje te Sint-Pieters Brugge, en de 
spontane bosopslag in de stadswallen van Damme en het Fort van Beieren, 
Koolkerke-Brugge) terwijl grote oude bossen al helemaal ontbreken. Houtkanten 
en hagen zijn iets algemener, vooral ten westen van Brugge, elders zijn ze nog 
slechts spaarzaam in het landschap aanwezig. Vaak bestaan ze uit Gladde iep en 
Meidoorn (Crataegus monogyna, maar ook een enkele keer C. laevigata en zelfs 
Crataegus x subsphaericea). Rozen (o.a. Rosa canina, R. corymbifera, R. tomentosa en de 
sterk verwante R. pseudoscabriuscula) en bramen (Rubus caesius en R. ulmifolius) 
vullen het lijstje aan. Langs het kanaal Brugge-Oostende komt plaatselijk zowel 
Gladde, Ruwe, Steel- als Hollandse iep voor. Ruwe iep, Steeliep en Hollandse iep 
zijn hier niet autochtoon. Gladde iep vertoont het oudste hakhout (4 m). Rijen 
van of solitaire bomen komen overal in de kustpolders spaarzaam voor, dikwijls 
gaat het daarbij om cultuurgoed van Populus sp. of inheemse soorten waarvan de 
herkomst twijfelachtig is. 
Opmerkelijk is een houtkant langs de Martjevaart bij Merkem in de gemeente 
Houthulst waar wilde rozen in grote oppervlakte struweelvormend voorkomen. 
We troffen er zes rozentaxa aan: Rosa canina var. canina, Rosa canina var dumalis, 
Rosa tomentosa, Rosa tomentella, Rosa corymbifera var. corymbifera en Rosa corymbifera var. 
déséglisei. De locatie lijkt een relatief jonge groeiplaats waar de laatste decennia 
talloze rozen konden ontkiemen. Mogelijk zijn de bottels via vogels vanuit het 
kustgebied aangevoerd. 
Het poldergebied van Knokke-Heist en Damme is arm aan autochtone 
genenbronnen. Lokaal, vooral op de dijken van waterlopen en kreken, hebben 
zich hier en daar rozen gevestigd als Hondsroos, Heggenroos, Beklierde 
heggenroos en Egelantier (zeer schaars). Rozenrijk zijn de bermen en taluds van 
het Kanaal van Schipdonk, maar mogelijk gaat het hier deels om aanplant. 
Heggenroos en Beklierde heggenroos komen o.a. voor op de Krinkeldijk en Fort 
Sint Donaas. Op de laatste staat ook Egelantier. Verspreid zien we knotbomen 
van de Schietwilg en minder algemeen de Kraakwilg en Es, en een enkele haag 
met Een- en Tweestijlige meidoorn, de hybride Crataegus x media, Koebraam, 
Sleedoorn, Heesterpruim, Gladde iep, Hondsroos, Heggenroos en Beklierde 
heggenroos. 
 
De polders van de Middenkust zijn bijzonder arm aan oude hagen en 
houtkanten. In deze polders werden vrij rigoreus ruilverkavelingen doorgevoerd 
waarbij nagenoeg alle oude landschapselementen verdwenen zijn. Waardevol is 
een houtkant rond een oude hoogstamboomgaard met heel wat Kroosjespruim. 
In de gemeente Oudenburg komen in het overgangsgebied naar de zandstreek 
nog interessante relicten van hagen voor met heel wat Heggenrozen en enkele 
Viltrozen. Zo is de 600 m lange – gesubsidieerde- meidoornhaag nabij het kanaal 
te Oudenburg een voorbeeld hoe waardevolle landschapselementen kunnen 
behouden blijven  
 
De polders in de gemeenten Veurne en Nieuwpoort zijn eveneens grotendeels 
geruilverkaveld en zijn alle plaatsen met autochtoon materiaal verdwenen. Eén 
van de oudste lindes van Vlaanderen staat op het kerkhof van Avekapelle. Deze 
Zomerlinde dateert van 1634. 
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In de polders in de omgeving van de IJzer in de gemeente Diksmuide komen 
waardevolle uitgegroeide meidoornhagen voor. Deze hagen, of relicten ervan, 
bevinden zich op de net iets hoger gelegen weilanden die tijdens de 
overstromingen in de wintermaanden meestal droog bleven. Naast het 
regelmatige voorkomen van zowel Heggenroos als Beklierde heggenroos komen 
er bijzonder omvangrijke Schiet- en Bindwilgen voor. 
 
In de deelgemeenten Woumen en Oudekapelle zijn er in de nabije omgeving van 
de IJzer een tiental locaties waar Zwarte populieren voorkomen. Het zijn veelal 
oude knotbomen in de omgeving van boerderijen. Autochtoon materiaal van 
andere boomsoorten in de polders is bijzonder zeldzaam. In de Kievithoek net 
nabij de IJzer staan er wel 5 oude knotessen (‘b’-categorie). 
 
4.1.3. De Pleistocene riviervalleien 
Deze ecoregio is een laaggelegen zandige vlakte waar de Tertiair geologische 
ondergrond diep werd weggeërodeerd door Pleistocene rivieren en nadien werd 
opgevuld met een dik pakket zandige wind- en rivierafzettingen van de laatste 
IJstijd (Weichsel). De bodems in deze ecoregio bestaan daardoor in hoofdzaak 
uit kalkarm zand en een weinig leem. Drie grote subklassen kunnen 
onderscheiden worden: zandgronden, lemig-zandgronden en lichte 
zandleemgronden. Het reliëf is er nagenoeg vlak, met uitzondering van lokaal 
microreliëf van dekzandruggen, heuvels, ruggen, kouters, lage beekdepressies, 
meestal niet hoger dan 30m. 
Een permanente grondwatertafel komt zowat overal voor. Waar de 
grondwatertafel op grotere diepte ligt, kan toch een tijdelijke watertafel 
voorkomen op een weinig doorlatende laag. Behalve in het Noord-Vlaams 
dekzandruggendistrict komt een fijn vertakte hydrografie voor, die veelal door 
menselijk ingrijpen sterk werd gewijzigd. Er worden drie ecodistricten 
onderscheiden: het Pleistoceen riviervalleien-, het Noord-Vlaams 
dekzandruggen- en het Zandig Poekebeekdistrict. 
Rond 1770 behoorde deze regio grotendeels tot het weinig beboste deel van 
Vlaanderen (Tack et al., 1993). Er kwamen grote uitgestrekte heidevelden 
omzoomd door bossen voor, het resultaat van de grote middeleeuwse 
ontginningsbeweging in de 11de eeuw . In het begin van de 19de eeuw werden de 
heiden vaak met naaldhout (uitgezonderd het Beverhoutsveld) bebost en veel 
van de omringende bossen omgezet tot bouwland. Het resultaat was een inversie 
van het landschap. Fytogeografisch gezien, behoort de gehele ecoregio tot het 
Vlaams district, dat vooral gekenmerkt wordt door soorten van voedselarme 
zandgronden b.v. Struikhei, Rode dophei, Gagel, Pijpestrootje. Er treden ook een 
aantal plantensoorten op die alleen even ten zuiden van Brugge samen 
voorkomen: de zeldzame Stengelloze sleutelbloem in bepaalde bossen en 
bosranden, Rode dophei en Tweenervige zegge. Deze drie Atlantische soorten 
zijn de meest typische maar nu relatief zeldzame elementen in deze streek. In 
tegenstelling tot het zuiden van de provincie ontbreken hier dikwijls natuurlijke 
groeiplaatsen van Rode kornoelje, Kardinaalsmuts, Bosroos, Spaanse aak en 
Haagbeuk. 
 
4.1.3.a Het Pleistoceen riviervalleiendistrict 
Dit ecodistrict is een laaggelegen vlakte met microreliëf van Tertiaire 
getuigenheuvels, komgronden, oeverwallen en landduinen. Het grondwater komt 
vaak op geringe diepte voor met kwelgebieden in de valleien. Het hydrografisch 
net is sterk vertakt. De bodem bestaat voornamelijk uit zand, lemig zand lichte 
zandleem- en alluviale gronden. Het district loopt als een brede band tussen 
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Brugge en Gent, dit is de vallei van het gelijknamige kanaal en van de voormalige 
natuurlijke waterloop de Zuidleie, met een zuidelijke uitloper tot Menen, in de 
Leievallei.  
Op het einde van de 18de eeuw bestond het landschap overwegend uit 
kleinschalige akkergebieden omzoomd door perceelsrandbegroeiïng (houtkanten, 
bomenrijen), bos en bosjes en hier en daar enkele heidevelden o.a. het 
Beverhoutsveld. De Leievallei was toen al zeer bosarm. 
Middelgrote oude bossen zijn ondermeer het Nieuwenhovebos, 
Gruuthuusewarande, het bos bij het kasteel Celle (Oostkamp) en het Ooigembos 
(Wielsbeke). Dubbelloof, Veelbloemige salomonszegel, Bosviooltje, Groot 
heksenkruid, Valse salie, Adelaarsvaren wijzen er op een lang gebruik als bos. Er 
groeit vermoedelijk autochtoon materiaal van Hazelaar, Wilde kamperfoelie, 
Sporkehout, Gelderse roos, Sleedoorn en Lijsterbes. Bramen zijn dominant in de 
kruidlaag en vertegenwoordigen zonder twijfel autochtoon materiaal van 
verschillende taxa. Brem en Struikhei zijn frequente verschijningen in bosranden 
en dreven ten oosten van Brugge.  
Hier en daar komen kleinere bosjes waar Oudbossoorten zoals Bosanemoon, 
Grote muur en Slanke sleutelbloem groeien. Autochtone bomen en struiken zijn 
echter schaars bijvoorbeeld Gelderse roos, Wilde kamperfoelie, Sporkehout, 
Vogelkers en Sleedoorn.Vermeldenswaard in dit verband zijn de fraai 
ontwikkelde houtkanten en bosjes langs de Rivierbeek (Oostkamp) met oud 
hakhout van Hazelaar en Zwarte els, Gladde iep, Gewone es en Vogelkers.  
Het kasteelbos van Loppem is grotendeels aangelegd. Maar de noordelijke punt 
is vermoedelijk altijd wel bos geweest. Naast de zeer omvangrijke Zomereiken 
(5m) groeien er veel, oude Gladde iepen en oud hakhout van Hazelaar.  
Op de rand van het historische Beverhoutsveld (Moerbrugge-Oostkamp), komt 
één van de merkwaardigste Zomerlindes van Vlaanderen voor. De boom staat 
aan de inkom van de boerderij ‘De Grote Linde’ (16de eeuw) en is de enige 
overlevende van oorspronkelijk twee bomen, die vermoedelijk bij de bouw van 
de boerderij geplant zijn. Hagen bij oude boerderijen bevatten soms autochtoon 
genenmateriaal van Gladde iep, Eenstijlige meidoorn, Tweestijlige meidoorn, 
Crataegus x media, Haagbeuk en Beuk en in zeldzamere gevallen Mispel, 
Hondsroos en Heggenroos. 
Op de meer zandige bodems zien we hier en daar de Geoorde wilg en 
Gaspeldoorn. Geoorde wilg komt vrij veel voor in de randen van het 
Koningsbos bij Oostveld. Hier staat ook Salix x capreola, de zeldzame hybride van 
Geoorde wilg en Boswilg. 
 
4.1.3.b Noord-Vlaams dekzandruggendistrict 
Door lokale zandverstuivingen is een asymmetrisch dekzandruggencomplex 
ontstaan, dat vrij vlak is, maar met een uitgesproken microreliëf. Er is weinig 
riviereninvloed. De bodems bestaan er uit zand en lemig zand. 
Dit ecodistrict strekt zich uit ten zuidwesten en ten noordoosten van Brugge. 
Rond 1775 bestond het landschap er overwegend uit grote heidevelden en een 
bulkenlandschap. Het laatste was vooral ten westen van Brugge dominant. In het 
oosten wisselde het af met het Maleveld en Sijseleveld. 
In de loop van de 19de eeuw werden de heidevelden bebost. Vandaag komen in 
deze heideontginningsbossen nauwelijks autochtone soorten voor bijvoorbeeld 
Lijsterbes, Wilde kamperfoelie en Sporkehout of op kapplaatsen soms Brem en 
Struikhei. Plaatselijk in de beekdalen komen oud bosrelicten voor, veelal op 
leemrijkere zandbodem. Oudbossoorten als Bosklaverzuring, Bosanemoon, 
Grote muur en Adelaarvaren zijn hier indicatief. Was het gebied vroeger 
gekarakteriseerd door de vele houtkanten rond akkers, deze zijn er nu nauwelijks 
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meer aan te treffen. Plaatselijk zijn nog enkele relicten van heide- en 
stuifzandvegetaties bewaard gebleven b.v. de Schobbejakshoogte, Sint-Kruis 
(Brugge); het heideveldje op het domein Beisbroek (Sint-Andries, Brugge). 
Rond kasteeldomeinen of rond oude boerderijen zijn soms oude hagen of 
merkwaardige inheemse bomen of struiken te vinden. In dit district komt naast 
Eenstijlige meidoorn ook regelmatig Tweestijlige meidoorn en de kruising tussen 
beide soorten (Crataegus x media) in hagen voor. Ook Haagbeuk en Beuk zijn 
frequente verschijningen net als de Mispel (met kleine vruchten)zij het zeldzamer 
dan de twee eerst vermelde soorten (zie ook Zwaenepoel, 2000). 
Vermeldenswaard zijn tevens de eeuwenoude haagbeukstoven die werden 
aangetroffen op het voormalige Brugse galgenveld. Het gaat ongetwijfeld om de 
oudste haagbeuken van de provincie.  
In een beekbos bij Rijckevelde (Beernem) staat een vrij grote populatie 
Vogelkers, naast Gelderse roos, Salix x reichardtii en mogelijk autochtone 
Kruisbes. In een kleiner bosje van elzen- en essenhakhout ten oosten hiervan 
zien we eveneens Vogelkers en verder o.m. Hondsroos, Sleedoorn en Gelderse 
roos. Geoorde wilg komt hier en daar in dit district voor. 
 
4.1.3.c Zandig Poekebeekdistrict 
Het gebied, in het grensgebied van de provincies Oost- en West-Vlaanderen, 
bestaat uit een afwisseling van beekvalleitjes en zandruggencomplexen. Het is 
bijna vlak, maar met een duidelijk microreliëf. De bodems bestaan uit lemig-zand 
en lichte zandleem. Ten tijde van Ferraris bestond het landschap in deze regio uit 
akkerperceeltjes omgeven door een veelheid aan houtkanten en bomenrijen, bos 
en bosjes en heide, vooral ’t Veld in de driehoek Aalter, Hansbeke en Lotenhulle 
(net buiten de provinciegrens in Oost-Vlaanderen). Het belangrijkste relict van 
oud bos zijn de ‘Vorte Bossen’. Ze zijn plaatselijk bijzonder rijk met ondermeer 
een kleine populatie zeer oude Fladderiepen (mogelijk 17e of 18e eeuw), Wilde 
kardinaalsmuts, Zwarte bes, Heggenroos, Rode kornoelje en Vogelkers. In het 
nabijgelegen Slangenbos groeien de zeldzame Wegedoorn en de Hondsroos.  
Plaatselijk, in beekvalleien, veelal op iets rijkere leemhoudende bodem, komen 
kleinere bosjes voor. Oudbossoorten als Bosklaverzuring, Bosanemoon, Grote 
muur en Adelaarvaren zijn hier indicatief. Autochtone bomen en struiken zijn er 
eerder zeldzaam bijvoorbeeld Gelderse roos, Wilde kamperfoelie, Sporkehout en 
een enkele keer Rode kornoelje, Tweestijlige meidoorn, Vogelkers en Sleedoorn. 
Interessant in het gebied zijn soorten als Geoorde wilg, Kruipwilg, Gaspeldoorn 
en Kruipbrem die in de schrale bermen en bosranden bij o.a. Doomkerke en 
Kruiskerke (Ruiselede) hier en daar voorkomen. In de Gulke Putten en omgeving 
groeien ook nog Struik- en Dophei evenals Wilde gagel. Hybridewilgen van 
Geoorde wilg met Grauwe wilg komen nog frequent voor. Opmerkelijk in de 
Gulke Putten is het voorkomen van een zwak behaarde vorm van de Zachte 
berk, die mogelijk verwant is aan de Karpatenberk (Betula pubescens subsp. 
carpatica).  
 

4.1.4. De cuesta’s  
In deze ecoregio werden vier ecodistricten ondergebracht, waar de geologische 
ondergrond duidelijk de geomorfologie beïnvloed heeft in de vorm van een 
cuesta.  
Binnen West-Vlaanderen valt de ecoregio quasi samen met één van zijn vier 
districten nl. het ‘Zandig Houtlandcuestadistrict’. In het gehele gebied rusten 
jong-Quartaire afzettingen op een Tertiair substraat, dat door de verschillende 
erosiegevoeligheid van zijn naar het noorden toe afhellende lagen aanleiding gaf 
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tot de vorming van cuesta’s. Het gebied is overwegend vlak met een microreliëf 
waarbij hoogteverschillen van 1-2 m voorkomen.  
De laagste gedeelten van het microreliëf zijn meestal komvormige depressies met 
gebrekkige waterafvoer. Er komen drie hoger gelegen gebieden voor. Centraal 
situeert zich het Plateau van Wijnendale (20-50m), met de zuidelijk georiënteerde 
steilrand. In het zuiden ligt de noordrand van het plateau van Tielt (tot 30 m) en 
in het oosten een Tertiaire opduiking die een rug vormt ter hoogte van Aalter tot 
Hertsberge (de cuesta van Lotenhulle-Hertsberge, tot 26 m).  
De bodems van dit district zijn matig droog tot vochtig en bestaan overwegend 
uit (lemig) zand. De zandgronden zijn vooral matig droge tot matig natte 
postpodsolen. De lemige-zandgronden komen voor in het zwak golvend gebied, 
langs beken en in zwakke depressies. Het zijn overwegend matig droge tot matig 
natte postpodsolen met zwakke profielontwikkeling. 
Permanent grondwater komt voor in de vlakke gebieden (tot ca. 20-25 m hoogte) 
en in de depressies. De grondwatertafel zit er op een diepte van gemiddeld 2-3 
m. De valleigronden ondergaan de grondwaterinvloed het sterkst, maar ook 
buiten de valleien kan de grondwatertafel ondiep voorkomen. In het zwak 
golvend gebied, dat 10-20 m hoger ligt dan de vlakke delen en depressies, 
bevindt het permanente grondwater zich op grote diepte. Hier kan tijdelijk 
stuwwater voorkomen, wanneer een kleilaag in het profiel voorkomt. Gronden 
met hellingwater komen eveneens voor o.a. in een smalle strook rond Aartrijke-
berg, op de helling van de Tertiaire opduiking ten zuiden van Oostkamp, en in 
mindere mate aan de rand van het plateau van Wijnendale. Hellingafwaarts 
gelegen gronden kunnen er permanent nat zijn ten gevolge van de oppervlakkige 
en ondergrondse afvloeiing. De afwatering in het gebied gebeurt via een net van 
natuurlijke beken, versterkt door kunstmatig aangelegde sloten en greppels. 
Een klein gedeelte van het ‘Zandig Maldegems cuestadistrict’ komt eveneens op 
West-Vlaams grondgebied voor (delen van Damme en Beernem). 
Fytogeografisch behoort de ecoregio tot het Vlaams district (zie 4.1.3). Zaagblad 
is een goede indicator voor ondiepe kwelplekken op de zure Bartoonklei. 
Ten tijde van Ferraris (1775) behoorde de streek tot de dichtst beboste regio’s 
van Vlaanderen (bebossingsindex >20%; Tack et al., 1993). De zuidelijke 
scherpe oost-west verlopende grens van de boscomplexen in het Houtland valt 
samen met de grens tussen het lemig zandgebied en het licht zandleemgebied 
van de westelijke interfluvia (zie verder). Ten zuiden van deze lijn kwamen in de 
18 de eeuw (de Ferrariskaart) geen uitgestrekte heidevelden voor terwijl dit wel 
het geval was ten noorden hiervan (zie 4.1.3.). Uitgestrekte heidevelden kwamen 
ook binnen het ‘Zandig Houtlandcuestadistrict’ voor b.v. Vloetemveld, Sint-
Andriesveld (Zedelgem), Zandvoordevelden (Torhout), het Vrijgeweed waarvan 
het Lichtervelde en Zwevezele Veld deel uitmaken en het complex 
Bulskampveld-Sint-Pietersveld. Belangrijke bosgebieden zijn ondermeer het 
Koekelarebos (Koekelare), Wijnendalebos, het Veldbos of Hospiesbos 
(Veldegem) met Viltroos en Groenhove met zeer oud beuken- en eikenhakhout 
(Torhout) en het Bellebos-Papebos-Munkebossencomplex (Zedelgem-
Ruddervoorde). Het oud bos karakter wordt weerspiegeld door ondermeer 
Bosanemoon, Gele dovenetel, Witte klaverzuring, Bosviooltje, Gewone 
salomonszegel, Dubbelloof en Adelaarsvaren. In het Wijnendalebos komt op 
twee plaatsen Wilde appel voor, daarnaast zien we hier veel Gladde iep langs de 
beeklopen, hakhout van Haagbeuk en enige dikke opgaande Zomereiken, die 
mogelijk autochtoon zijn.  
In het militaire domein Vloetemveld (Zedelgem) komen nog fraaie heiderelicten 
voor ondermeer Rode dophei, Struikhei en Dophei. In Vloetemveld groeien 
tevens grote aantallen van Kruipwilg, Geoorde wilg, Grauwe en Rossige wilg en 



A U T O C H T O N E  B O M E N  E N  S T R U I K E N  I N  D E  H O U T V E S T E R I J  B R U G G E  
P R O V I N C I E  W E S T - V L A A N D E R E N  

 

 32

hun kruisingen. Op één plek groeit hier ook Wilde gagel. Elders worden 
heiderelicten nog regelmatig aangetroffen op open plekken in bos, langs dreven 
en bosranden b.v. Struikhei en Dophei in het Merkenveld (Zedelgem), in de 
Hoesten (Waardamme-Oostkamp) en de Rode dophei in bermen nabij het bosje 
Vuile Moeren (Zedelgem). Vergelijkbaar is het Lippensgoed-Bulskampveld met 
lokaal grote populaties Wilde gagel, Geoorde wilg en Gaspeldoorn. 
Restanten van het voormalige bulkenlandschap zijn zeldzaam, in beekvalleien zijn 
nog relicten van houtkanten en knotbomenrijen aan te treffen. In Ichtegem, 
Zedelgem, Torhout en het zuidelijk deel van Oostkamp komen daarnaast ook nog 
regelmatig oude hagen voor rond boerderijen. In de kern van Eernegem komen nog 
zeer oude hagen voor. Het topstuk hier is de haag langs de Kapellewegel met zeer 
oude Hulst, Gewone es, Mispel, Gladde iep en Beuk. Naast Eenstijlige meidoorn 
wordt ook Tweestijlige meidoorn, Crataegus x media, Haagbeuk en Beuk gevonden. 
Mispel (met kleine vruchten) werd in deze ecoregio, in tegenstelling tot elders, ook 
frequent in hagen aangetroffen (zie ook Zwaenepoel, 2000). Opmerkelijk in de Gulke 
Putten is het voorkomen van een zwak behaarde vorm van de Zachte berk, die 
mogelijk verwant is aan de Karpatenberk (Betula pubescens subsp. carpatica). Ook 
Brem werd regelmatig genoteerd. Hagen bij oude boerderijen zijn waardevolle 
genenbronnen van Gladde iep, Eenstijlige meidoorn, Tweestijlige meidoorn, Crataegus 
x media, Haagbeuk, Beuk, Mispel en Hondsroos 

4.1.5. De westelijke interfluvia  
De interfluvia tussen de rivierlopen van IJzer, Leie en Schelde bestaan vaak uit 
een uitgesproken reliëf door de aanwezigheid van erosiebestendige ondergrond. 
Het reliëf is vlak tot golvend, met een afwisseling van depressies, valleien, 
ruggen, plateaus en terrassen, stijgend vanaf de IJzervallei naar het zuiden. In het 
Leie-Schelde interfluvium stijgt het reliëf van oost naar west. De geomorfologie 
varieert en is bepaald door het hydrografisch net en de aard van het Tertiaire 
substraat. 
Bijna overal is op geringe diepte een permanente grondwatertafel aanwezig die 
aan schommelingen onderhevig is. Soms komen ook stuwwater- en 
hellingwatergronden voor. De centrale heuvelrug vormt de waterscheidingslijn 
tussen het bekken van de IJzer en het Leiebekken. De bodem bevat overal een 
aanzienlijke fractie leem en is bijgevolg van nature voedselrijker en minder zuur 
dan de noordelijk gelegen zandbodems (4.1.3 en 4.1.4).  
Binnen de provincie West-Vlaanderen bestaat deze ecoregio uit vier districten. 
Hun fytogeografische positie is voor discussie vatbaar. Feit is dat naarmate de 
leemfractie in de bodem toeneemt er een grotere affiniteit met het Brabants 
fytogeografisch district is, het omgekeerde is het geval voor het Vlaamse district. 
 
4.1.5.a Zandig Mandeldistrict 
Dit is een golvend gebied ten noordoosten van de steden Roeselare en Izegem 
met talrijke beekvalleien (o.a. Mandelvallei). De bodems zijn matig nat-droog en 
bestaan uit lemig zand of licht-zandleem. Er is een permanente grondwatertafel 
op geringe diepte. Fytogeografisch gezien, vertoont het gebied veel affiniteit met 
het Vlaams district. Al ten tijde van Ferraris was dit een bosarme regio, die voor 
minder dan 3% bebost was (Tack et al. 1993). De relicten oud bos zijn mede 
daarom zeer schaars. In dit verband vermeldenswaard zijn ‘t Veld (Ardooie) en 
restanten te Meulebeke (Veldbossen) en de Markegemse bossen (Dentergem). 
Beide bossen zijn van het Eiken-Beukenbostype en herbergen autochtoon 
materiaal van Sporkenhout, Wilde lijsterbes, Geoorde wilg, Koebraam en 
hybriden met Koebraam en vermoedelijk ook van Hazelaar en misschien Zachte 
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en Ruwe berk en Ratelpopulier. Adelaarsvaren, Valse salie en Veelbloemige 
salomonszegel verwijzen naar een langdurig bosgebruik.  
Een grote bebossing met weliswaar inheemse soorten maar van niet autochtone 
herkomst werd in de voorbije jaren uitgevoerd op de Baliekouter bij Wakken 
(Dentergem). 
Restanten van het oude boerenlandschap zijn hier en daar nog aanwezig onder 
de vorm van kleine houtkanten en hagen, die in het laatste geval vaak rond de 
huisweiden of boomgaardjes van oude boerderijen voorkomen. Soms herbergen 
deze landschapselementen nog interessant autochtoon materiaal van de 
Eenstijlige en Tweestijlige meidoorn en de kruising tussen beide soorten 
(Crataegus x media), zoals in diverse hagen in Sleihage (Hooglede). Opmerkelijk is 
de aanwezigheid van Zachte berk in een kaphaag te Meulebeke (Estaminet ‘Den 
Ast’). Oude (knot-)bomenrijen of solitairen zijn vrij zeldzaam, de meeste zijn 
aangetroffen in beekvalleien. 
In het dal van de Mandelbeek vonden we de zeldzame Ruwe viltroos (Rosa 
pseudoscabriuscula). 
 
4.1.5.b. Lemig IJzer-Leie interfluvium 
Het interfluvium tussen IJzer en Leie heeft een uitgesproken reliëf dat 
gekenmerkt wordt door cuesta’s, plateaus, heuvelkammen en talrijke 
beekvalleien. Op de heuvelkammen komt tijdelijk stuwwater voor, soms is er een 
bronnenlijn (b.v. omgeving van Ieper), elders permanente grondwatertafel of 
stuwwater. De bodem bestaat uit lemig zand, licht-zandleem en 
substraatgronden. Fytogeografisch gezien, behoort het zuidelijk deel tot het 
Brabants floradistrict zoals valt af te leiden uit de verspreiding van Wilde hyacint 
(zie ook 4.1.6). Het noordelijk deel vertoont een toenemende affiniteit voor het 
Vlaams district. 
In tegenstelling tot het noorden van de provincie bestond het middeleeuwse 
landschap hier uit een complex van wastine, heide en bos die samen grote 
aaneengesloten blokken vormden, waarbinnen de bewoning schaars en 
versnipperd was gebleven doorheen de Vroege Middeleeuwen.  
Relicten oud bos zijn hier en daar nog aanwezig. De kruidlaag is rijk aan soorten 
met bijvoorbeeld Bosklaverzuring, Bosanemoon, Wilde hyacint, Gevlekte 
aronskelk, Adelaarsvaren, Kleine maagdenpalm. In het meest westelijk deel is het 
Helleketelbos bij Abele vermeldenswaard. Hier groeit ondermeer autochtoon 
materiaal van Gelderse roos, Bosroos, Hazelaar, Ruwe iep en Gladde iep. Bossen 
en houtkanten in de omgeving hebben een vergelijkbare samenstelling. In het 
bos bij Couthof komt nog een Viltroos voor (Rosa pseudoscabriuscula), in een bosje 
bij Proven Rosa tomentella en in het Bardelenbos de Mispel en Rosa 
pseudoscabriuscula. Nabij Ieper gaat het ondermeer om de Galgebossen met 
autochtoon materiaal van ondermeer Gelderse roos, Hazelaar, Sleedoorn, 
Bosroos en Heggenroos. 
Verder oostwaarts komt nog nauwelijks oud bos van enige omvang voor. 
Relicten ervan kunnen nochtans interessant autochtoon genenmateriaal bevatten. 
In het Congobos te Geluwe (Wervik) groeien verschillende struiken Tweestijlige 
meidoorn en staat er waarschijnlijk oud materiaal van Haagbeuk en Gladde iep, 
dat als hakhout werd beheerd. In het nabijgelegen Moeremaai is Lijsterbes en 
Sporkehout zeer waarschijnlijk van autochtone herkomst. In het relict van het 
Sint-Martinusbosje (ter Hand, Wervik) staat de oudste hakhoutstoof van Zwarte 
els en Schietwilg uit de omgeving. De boomlaag in het Heulebos, in de 
gelijknamige gemeente nabij Kortrijk, is zwaar antropogeen beïnvloed. De 
kruidlaag wordt door Adelaarsvaren en bramen gedomineerd. Sporkehout, 
Lijsterbes, Wilde kamperfoelie en Grauwe wilg zijn zeer waarschijnlijk 
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autochtoon. Hetzelfde geldt voor de relicten van het vroegere ‘Capellebosch’, ten 
zuiden van Roeselare, waarvan slechts het Koekuitbos (Moorslede) en mogelijk 
delen van het Sterrebos bij Rumbeke (Roeselare) overblijft. 

 
Haagbeukhakhout langs de Korversbeek (Houthulst) 

In het noordelijk deel van het ecodistrict ligt het grootste oud bos complex te 
Houthulst. Vanaf de 18de eeuw is het bos sterk in omvang afgenomen en tijdens 
WO-I werd het bos zeer zwaar toegetakeld. Autochtone bomen en struiken zijn 
vooral te vinden langs beken en in de bosranden. Langs de Korversbeek, in het 
militair domein, staan enkele omvangrijke hakhoutstoven van Haagbeuk (8 – 
12m) Zomereik (4m) en Beuk. Vooral in het zuidelijk deel van Houthulst komt 
nog tamelijk veel hakhout en spaartelgen van Zomereik voor. Verder 
stroomafwaarts de Korversbeek is hakhout van Zomereik en Haagbeuk 
aanwezig (bosjes bij Munnikenherberg). De kruidlaag in deze bosgedeelten wijst 
op het oud boskarakter met Bosanemoon, Gele dovenetel, Witte klaverzuring, 
Bosviooltje, Gewone salomonszegel en Adelaarsvaren. In het militair domein 
zijn voorts belangrijke droge en natte heide- en schraallandrelicten aanwezig. 
Hierin komt Kruipwilg, Geoorde wilg, Grauwe en Rossige wilg en kruisingen 
tussen deze soorten voor, naast Struikhei, Stekelbrem en Dophei. 
De rand van het bosje bij Draaibank (vallei van de Sint-Jansbeek, Merkem) 
bestaat uit struweel met opmerkelijk veel zo goed als zeker autochtoon materiaal 
van Tweestijlige meidoorn, Crataegus x media en een viertal rozensoorten, naast 
restanten hakhout van Zwarte els en Gewone es (Maes en Rövekamp,1998). 
Elders in het noordelijk deel van dit district komen geen grote oud bossen meer 
voor. In Lichtervelde, op de Heihoek, verdwenen de Huwijnsbossen midden de 
20ste eeuw. Recent is door de Vlaamse gemeenschap een herbebossingsproject 
gestart. In de omgeving restten tot nu toe enkele kleine bosjes en een brede 
houtkant met o.a. Adelaarsvaren en Valse salie als getuigen van het bosverleden 
en Ratelpopulier, Wilde kamperfoelie, Zachte berk en Brem als vermoedelijk 
autochtone soorten. 
In het Jobeekbosje langs de Jobeek bij Zwevezele zien we o.a. Crataegus x 
media, Gelderse roos, Kraakwilg, Engelse iep (Ulmus x procera) en mogelijk 
autochtone Aalbes. 
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Houtkanten die restanten zijn van oud bos(randen) komen hier en daar in het 
landschap nog voor. Ze kunnen vaak interessant autochtoon materiaal herbergen 
bijvoorbeeld: Beklierde heggenroos, Eenstijlige en Tweestijlige meidoorn en de 
kruising tussen beide soorten (Crataegus x media) in een houtkant nabij Ter Hand 

(Wervik) of Hazelaar en 
Gelderse roos te Hoge 
bossen (Wervik), 
Hazelaar en Tweestijlige 
meidoorn in een 
houtkant in het dal van 
de Haringebeek 
(Proven, Poperinge). 
Kleine 
landschapselementen 
zoals hagen, houtkanten 
en bomenrijen komen 
verspreid doorheen het 
ecodistrict voor.  
 

Houtkant met Tweestijlige meidoorn bij Reninge. 

In Vleteren en Reninge groeien Tweestijlige meidoorn en de kruising met 
Eenstijlige meidoorn (Crataegus x media) vaak in relicten van houtkanten. Elders 
komen deze taxa af en toe voor in hagen rond de huisweiden en boomgaarden 
van oude boerderijen. Honds- en Heggenroos vullen hier vaak het lijstje van 
autochtone soorten aan. Vermeldenswaard is voorts het voorkomen van Zwarte 
populier, vaak als knotboom, in de omgeving van de bovenloop van de IJzer 
bijvoorbeeld te Lo-Reninge (Brabanthoek) en Vleteren (Eikhoek). Ook van 
Schietwilg, Kraakwilg en de kruising (Salix x rubens) hiertussen worden nog 
regelmatig omvangrijke knotbomen of hakhoutstoven gevonden. In het 
Jobeekbosje langs de Jobeek bij Zwevezele zien we o.a. Crataegus x media, 
Gelderse roos, Kraakwilg, Engelse iep (Ulmus x procera) en mogelijk autochtone 
Aalbes. 
 
In Vleteren waar een omvangrijk oud boscomplex aanwezig was, groeien 
Tweestijlige meidoorn en de kruising met Eenstijlige meidoorn (Crataegus x media) 
vaak in de talrijke relicten van houtkanten. Elders komen deze taxa af en toe 
voor in hagen rond de huisweiden en boomgaarden van oude boerderijen. 
Honds- en Heggenroos vullen hier vaak het lijstje van autochtone soorten aan.  
 
Vermeldenswaard is het voorkomen op meer dan 40 locaties van Zwarte 
populier, vaak als knotboom, in Vleteren, vooral Westvleteren, en Reninge. Deze 
soort heeft er een ruime verspreiding en het gebied vormt dan ook het 
kerngebied voor de Zwarte populier in Vlaanderen. Zwarte populieren zijn 
opvallend veel aan te treffen op de rand van poelen die vlakbij boerderijen 
gelegen zijn. Door middel van stek worden er door de plaatselijke landbouwers 
en bewoners nog altijd nieuwe Zwarte populieren aangeplant.  
 
Van de Schietwilg, Kraakwilg en de kruising (Salix x rubens) worden ook nog 
regelmatig omvangrijke knotbomen of hakhoutstoven gevonden. 
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4.1.5.c. Zandig Leie-Schelde interfluvium 
Het interfluvium tussen Leie en Schelde, ten oosten van Waregem, bestaat uit 
een golvend tot heuvelachtig reliëf, met talrijke beekvalleien. Bodems worden 
beïnvloed door tijdelijk stuwwater of een permanente grondwatertafel op geringe 
diepte. Op hellingen komen soms bronnenlijnen voor. De (matig) droge tot 
matig natte bodems bestaan uit (lemig) zand. 
Verder naar het oosten en het zuiden gaat het district over in het ‘Lemig Leie-
Schelde interfluvium’. Fytogeografisch gezien, behoort dit gebied nog tot het 
Vlaams district. Er komen verschillende middelgrote oud bossen voor, met name 
tussen Waregem en Wortegem-Petegem (Oost-Vlaanderen). De boomlaag van 
deze bossen is zeer sterk antropogeen beïnvloed. In de struiklaag komt 
autochtoon materiaal voor van Sporkehout, Lijsterbes en Ruwe berk (Sint-
Karmel, Waregem). Vaak aangetroffen Oudbossoorten zijn ondermeer 
Adelaarsvaren, Dalkruid, Valse salie en Veelbloemige salomonszegel. Restanten 
van het oude boerenlandschap zijn in het West-Vlaamse deel van dit ecodistrict 
nog nauwelijks aan te treffen. 
 
4.1.5.d. Lemig Leie-Schelde interfluvium 
Het district omvat een groot deel van zuidwest West-Vlaanderen en situeert zich 
grofweg tussen Kortrijk en het Oost-Vlaamse Oudenaarde. Het bestaat uit een 
golvend tot heuvelachtig reliëf, met talrijke beekvalleien. Bodems worden 
beïnvloed door tijdelijk stuwwater, hellingwater of een permanente 
grondwatertafel op geringe diepte. De (matig) droge tot matig natte bodems 
bestaan uit (zand)leem of substraat. Fytogeografisch gezien, behoort dit gebied 
tot het Brabants floradistrict (zie verder 4.1.6). Er komen verschillende 
middelgrote oud bossen voor die echter in vergelijking tot de Ferraris kaart 
(1775) in oppervlakte zijn afgenomen. Voorbeelden zijn van west naar oost: het 
Blauwhuisbos en Kraaiveld (Rekkem), Bellegem- en Argendaalbos (Bellegem), 
het Banhout (Heestert), het Beerbos (Sint-Denijs), Labroye noord en zuid of 
Kooigembos (Sint-Denijs, Kooigem). Elk van deze bossen is in meer of mindere 
mate aangetast door residentiële bewoning. Het oud bos karakter valt in alle 
gevallen nog af te lezen aan de aanwezigheid van aanzienlijke populaties van 
ondermeer Wilde hyacint, Veelbloemige salomonszegel, Gele dovenetel en 
Adelaarsvaren. In de bosrand van Labroye noord werd ook Beklierde 
heggenroos en de zeldzame Spekwortel aangetroffen. Autochtone boom- en 
struiksoorten zijn zeldzamer. Bellegembos en Labroye herbergen waarschijnlijk 
nog het meest van deze soorten: Gelderse roos, Rode kornoelje, Spaanse aak, 
Wilde kamperfoelie, Bosroos, Hazelaar, Sleedoorn en Sporkehout. In Labroye 
werden tevens enkele grote exemplaren Zoete kers aangetroffen, of het om 
autochtoon materiaal gaat kon niet met zekerheid worden achterhaald, hetzelfde 
geldt voor Gewone es. 
Kleine oud bosrelicten komen hier en daar verspreid voor. Veelbloemige 
salomonszegel komt er vaak in voor. Bijvoorbeeld te Moen (kanaalberm), waar 
ook enkele grote Hazelaars en nog vitale Gladde iep groeien. Op het talud langs 
de weg Sint-Denijs-Kooigem staat mogelijks autochtoon materiaal van Zoete 
kers en Gewone es (hakhout) naast autochtone Wilde kamperfoelie en Gelderse 
roos. Houtkanten die vermoedelijk restanten zijn van oud bos(randen) kunnen 
eveneens tot deze categorie gerekend worden b.v. Marionettenberg (Marke) met 
hakhoutstoven van Spaanse aak en Haagbeuk; taludbegroeiing langs de Sint-
Annastraat (Marke) met omvangrijke hakhoutstoven van Gewone es, Tamme 
kastanje (6m) en Zomereik (350cm); taludbegroeiing langs de Blauwkasteelstraat 
te Rekkem met Bosroos Crataegus x media en Gele dovenetel. Soms bestaan 
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houtkanten al eeuwenlang (Ferrariskaart), Hazelaar en Gladde iep zijn 
vermoedelijk autochtoon langs de Kreupelstraat (Zwevegem). 
Rond boerderijen al dan niet annex boomgaard zijn nog regelmatig 
meidoornhagen aan te treffen die soms autochtoon materiaal bevatten van zowel 
Eenstijlige en Tweestijlige meidoorn en de kruising tussen beide soorten 
(Crataegus x media) b.v. rond het Groothof (Aalbeke) waar ook Heesterpruim 
werd gevonden en in de Kreupelstraat te Zwevegem waar ook Wilde liguster en 
Hondsroos in de haag werd aangetroffen. De status van Wilde liguster is in dit 
geval moeilijk te beoordelen maar moet waarschijnlijk eerder als oud cultuurgoed 
worden beschouwd aangezien geen groeiplaatsen in de nabijheid zijn bekend. 
(Knot-)Bomenrijen of solitairen zijn eerder zeldzaam in de streek. 
Vermeldenswaard is de imposante Canadapopulier (Populus*canadensis var 
marilandica) met een stamomtrek van circa 7m, nabij het kasteelpark van Sint-
Anna (Marke-Kortijk) en enkele knotschietwilgen (6m) in een meidoornhaag in 
de Munkendoornstraat te Bellegem. Een vermoedelijk relict van 
houtkant/bomenrij dat herinnert aan het voormalige bulkenlandschap is te 
vinden nabij het ‘Goed te Gavere’ (Zwevegem, Kreupelstraat), hier staat 
mogelijk autochtoon materiaal van Zwarte els en Schietwilg. 
 
4.1.6. De zuidwestelijke heuvelzone 
Dit heuvelgebied is ontstaan door differentiële erosie van de afwisselend kleiige 
en zandige Tertiaire mariene afzettingen (Eoceen en Plioceen). Het gebied wordt 
gekenmerkt door de aanwezigheid van verschillende getuigenheuvels. Er komen 
ook talrijke bronnen voor, de bodem is er lemig.  
Het reliëf is heuvelachtig met diep ingesneden beekdalen. De hoogte varieert 
tussen 30 m en 156 m. De Zuid-West-Vlaamse getuigenheuvels vormen een 
dubbele heuvelrij. De heuveltoppen bestaan er uit erosiebestendige 
ijzerzandsteen. De noordelijke heuvelrij wordt gevormd door de Kemmelberg 
(156m), De Monteberg (132m), de Scherpenberg (125m), de Rodeberg (143m) en 
de Vidaigneberg (136m). De zuidelijke heuvelrij is lager gelegen met o.a; Zwarte 
Molen (80m), de Walletjes (80m) en de hoogte van Nieuwkerke (66m). De 
overgang naar de vlakte van de Leie wordt bijna overal gekenmerkt door een 
steile helling (tot 12% nabij de Breemeersen). De getuigenheuvels zijn het 
resultaat van differentiële erosie in het Tertiaire landschap. Het zijn de restanten 
van zandbanken uit de Diestiaanzee die na het terugtrekken van deze zee stand 
hielden terwijl het omliggende gebied werd weggeschuurd. Het ganse 
heuvellandschap staat onder invloed van tijdelijk stuwwater. Op plaatsen waar 
het Pleistocene dek meer dan 2 m dik is vertoont de waterhuishouding 
kenmerken van een grondwatertafel. 
De bodems bestaan uit lemig-zand, zandleem of leem. Lemige zandgronden zijn 
beperkt tot de toppen van Kemmelberg, Rodenberg, Molenberg en 
Scherpenberg. Zandleemgronden komen verspreid voor en zijn gebonden aan 
tertiaire opduikingen. De leemgronden vertonen een zelfde patroon. Op 
hellingen en in de valleitjes liggen colluviale en alluviale zandleem en 
leemgronden. 
 
Fytogeografisch gezien, behoort het gehele district tot het Brabants floradistrict. 
Op de lemige bodems zijn vaak natuurlijke groeiplaatsen van Rode kornoelje, 
Bosroos, Wilde kardinaalsmuts en Spaanse aak aan te treffen. In de kruidlaag van 
oud bossen zijn ondermeer Wilde hyacint, de zeer zeldzame Spekwortel en 
Gierstgras kenmerkende soorten.  
Op het einde van de 18de eeuw was deze regio spaarzaam bebost. De 
boscomplexen situeerden zich ten westen van Nieuwkerke, op en rond de 



A U T O C H T O N E  B O M E N  E N  S T R U I K E N  I N  D E  H O U T V E S T E R I J  B R U G G E  
P R O V I N C I E  W E S T - V L A A N D E R E N  

 

 38

Kemmelberg en tussen de Klijte en Westouter. Het belangrijkste restant hiervan 
is nu nog het bos op de Kemmelberg. Oud bosindicatoren hier zijn op natte, 
kwelrijke plaatsen ondermeer Hangende zegge en Paarbladig goudveil, op 
vochtige – droge plaatsen Bosklaverzuring, Spekwortel, Bosbingelkruid en Wilde 
hyacint. Autochtone bomen en struiken zijn echter vooral te vinden in de kleine 
bosjes, houtkanten en oude hagen die verspreid in het landschap voorkomen. 
Frequent gevonden soorten in dit verband zijn Tweestijlige meidoorn (o.a. te 
Breemeersen, Heuvelland), Eenstijlige meidoorn en de kruising tussen beide 
soorten (Crataegus x media) en in iets mindere mate Spaanse aak, Gelderse roos, 
Hazelaar, Rode kornoelje, Sleedoorn, Bosroos, Hondsroos en Heggenroos.  
 
 
4.2. Geschiedenis van het grondgebruik  
 
Gebruik van bomen en struiken in het verleden 
Bomen en struiken met eetbare vruchten werden bevoordeeld, maar ook soorten 
die nuttig zijn bij de constructie van huizen en boerderijen zoals Sporkehout 
waarvan de buigzame twijgen geschikt zijn voor het vlechten van wanden die 
daarna met leem worden aangesmeerd. Linden en iepen zijn interessant vanwege 
de bast die uitstekende vezels opleveren voor touw e.d. Van kornoelje- en 
wilgenhout kunnen visfuiken worden gemaakt.  
Een van de belangrijkste bomen is de eik. Ook de eik levert een prima bastvezel 
waarvan in de Karolingische tijd visnetten werden gemaakt. Eikenbossen waren 
vóór 1500 van levensbelang om varkens vet te mesten. Eikenhout levert 
kwaliteitshoutskool op. Dit geldt overigens ook voor houtskool van de beuk, 
linde en els. Houtskool was eeuwenlang een belangrijk product voor de 
ontsteking van buskruit in oorlogstijd. De schors werd gebruikt als grondstof bij 
het leerlooien, tenminste vanaf de latere Middeleeuwen. En hier komen we bij 
een uitermate belangrijk element in de oude bosbouw: de hakhoutcultuur. 
Wanneer hakhoutcultuur is begonnen weten we niet precies. Er zijn 
aanwijzingen van hakhoutcultuur uit Zwitserland en Engeland in het 
Neolithicum en voor Nederland in de IJzertijd. Er was toen een grote behoefte 
aan houtskool voor de ijzersmelterijen. Het exploiteren van bossen als hakhout 
was de meest voorkomende vorm van bosbeheer. Hakhoutcultuur is geen 
minderwaardige vorm van bosbouw geweest. Het was een buitengewoon 
economische manier van houtwinning waarbij de kern van de boom blijft leven 
en men voortdurend het hout kan oogsten. De boom lijkt daarbij onsterfelijk te 
worden en krijgt steeds grotere afmetingen. Overigens werden bijna alle 
boomsoorten als hakhout geëxploiteerd. Hakhout is bekend van Beuk, 
Haagbeuk, Zoete kers, Zwarte els, meidoorns, linden, iepen, Gewone es, Wilde 
lijsterbes, wilgen, berken en Hazelaar.  
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5. Aanbevelingen voor bescherming en 
beheer 

 
 
Tijdens het veldwerk en de analyse van het onderzoek kwamen ideeën, 
voorstellen die hier als een aantal aanbevelingen voor verdere bescherming en 
beheer in het kort zijn opgesomd: 
 
 
• Prioritaire aankoop van locaties binnen de ‘a’ categorie. Aanbevolen wordt 

een beheer dat er specifiek op gericht is om het autochtoon genetisch 
plantmateriaal in situ te behouden. Zo zijn er verschillende locaties met oud 
eikenhakhout dat zonder bijkomende maatregelen op vrij korte termijn zal 
verdwijnen. Locaties met zeer zeldzame soorten met kleine aantallen, zoals 
Zwarte populier (op foto aan een poel bij Lo), Fladderiep, Wilde appel, 
Schijnhondsroos (Rosa subcanina), Ruwe viltroos (Rosa pseudoscabriuscula) en 
Wegedoorn zijn altijd kwetsbaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Opheffen of verzachten van door wegen veroorzaakte barrières tussen 

waardevolle natuurgebieden. Bij het ontwikkelen van ecosysteemvisies zou 
dit prioriteit moeten hebben. 
 

• Voor een betere, meer adequate bescherming van waardevolle 
natuurgebieden en landschappen geen plantmateriaal toepassen van 
allochtone of onbekende herkomsten. 

 
• Betere bescherming en beheer van spaartelgen van Zomereik op kleine 

houtwallen in omgeving van woongebieden. 
 

• Stek- en zaadwinningsprogramma opstellen voor zeldzame soorten als 
Zwarte populier, Fladderiep, Heggenroos, Rosa subcanina, Rosa tomentella, 
Wegedoorn, Geoorde wilg en Kruipwilg (subsp. repens). 
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• Opstellen van soortsbeschermingsplannen voor zeldzame soorten. 

 
• Opstellen van beschermingsplannen voor oude cultuurklonen en cultivars 

van de genera Tilia, Ulmus, Prunus en Salix.  
 

• Opstellen van beschermingsplan voor Kruipwilg, Geoorde wilg, Salix x 
ambigua en Wilde gagel.  
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6. EEN OVERZICHT VAN DE 
AUTOCHTONE BOMEN EN 
STRUIKEN 

 
 
 
 
Hieronder worden in het kort de in het onderzoeksgebied voorkomende boom- 
en struiksoorten besproken waarvan autochtone exemplaren zijn aangetroffen. 
Behandeld worden hun verspreiding, groeiplaatsen en autochtone karakter. De 
heideachtigen, bosbessen, bremmen en bramen worden niet of summier 
behandeld.  
 
Acer campestre (Spaanse aak) 
Spaanse aak komt als mogelijk autochtoon voor in 6 opnamen en is daarmee 
uiterst zeldzaam in de provincie West-Vlaanderen. De soort hoort thuis in 
houtkanten en bosranden op wat rijkere, leemhoudende, vochtige bodems. De 
vindplaatsen voldoen aan de eisen van een natuurlijke groeiplaats. Buiten de 
Westvlaamse Heuvels is de autochtoniteit twijfelachtig. 
Oude hakhoutstoven van Spaanse aak werden aangetroffen in de berm van de 
Stokstraat te Wervik. Mogelijk is de Spaanse aak in het kasteelbos van 
Merkemveld als autochtoon aan te merken. Het betreft een imposante boom 
met een omtrek van 2,2 meter. In een moerasbosje in Wingene is een mogelijk 
autochtone Spaanse aak aangetroffen 
In het Westvlaamse heuvelland groeit de soort zowel in kleine bosjes als in 
houtkanten. 
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Alnus glutinosa (Zwarte els) 
Zwarte els komt voor in ca.14 % van de opnamen. 
Autochtone Zwarte els is niet algemeen in West-Vlaanderen, waarbij de meeste 
groeiplaatsen bovendien in de 'c' categorie zijn genoteerd. De boom komt vooral 
voor in de vorm van hakhout of voormalig hakhout langs beken, in bronmilieus, 
op leem of veenbodem. Als bos betreft het meestal rabattenbos. We gaan er van 
uit dat het oude hakhout vroeger veelal werd aangeplant van regionaal 
plantmateriaal. In een oud bos relict te Geluwe (Ter Hand) werd een 5 meter 
grote hakhoutstoof aangetroffen. Ook langs een zijbeekje van de Rivierbeek 
tussen Nieuwenhove en Kampveld te Oostkamp en langs de Krommebeek 
(Menen) zijn oude hakhoutstoven aanwezig. In de binnenduinrand ondermeer te 
Koksijde en te De Panne (Houtsaegerduinen) zijn eveneens omvangrijke 
hakhoutstoven (+ 5m) in houtkanten aangetroffen. Vermoedelijk zijn ze niet 
veel ouder dan 100 jaar. In de middeloude duinen van de Schuddebeurze komt 
een klein bestandje met uitsluitend oud elzenhakhout (tot 6 m) voor. In het 
Houtland wordt meerdere malen hakhout van 4 tot 6 meter omvang 
waargenomen, o.a. langs de Korversbeek bij Madonna (Houthulst), de 
Mouwbeek (Zedelgem) en de Kruisbeek (Hooglede). 
In het zandleemgebied komt Zwarte els verspreid op veel plaatsen voor in 
beekdalbosjes en houtkanten. Enkele grotere stoven van 5 tot 7 meter vonden 
we in Tielt (Aarsele, Aartemeers en Kanegem) en Wingene (Leestje en 
Zonnebekehoek). 
 
Alnus incana (Witte els) 
Over de grens van het verspreidingsgebied van de Witte els is relatief weinig 
bekend. Wallonië valt vermoedelijk binnen de uiterste westgrens (o.a. het dal van 
de Hohn). Historisch onderzoek (Tack et al. 1992; mondelinge mededelingen 
Tack en Van den Bremt) doen sterk vermoeden dat de soort in Vlaanderen niet 
inheems is. Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw werd ze echter op grote 
schaal ingeplant in zeer veel bossen, o.m. als onderbeplanting van naaldhout. 
Van daaruit kan uitzaai plaats vinden. De boom groeit van nature in bronnen, 
beek- en rivierdalen op hogere gronden (montaan tot alpien) dan de Zwarte els. 
Mogelijke autochtone populaties in Vlaanderen van de Witte els zouden in ieder 
geval in bron- of kwelmilieus zijn te verwachten, zoals b.v. in de Vlaamse 
Ardennen. Ze is enigszins kalkminnend. Witte els wordt in de provincie West-
Vlaanderen soms aangeplant. Er zijn geen autochtone locaties waargenomen.  
 
Berberis vulgaris (Zuurbes) 
Zuurbes is vermoedelijk niet autochtoon in Vlaanderen, met uitzondering van de 
Voerstreek en mogelijk nog de leemstreken. In de duinen van Knokke-Heist is 
Zuurbes op 1 locatie mogelijk autochtoon. 
De soort is gebonden aan kalkrijke, zonnige milieus. De Bo (1988) geeft echter 
een hele reeks volksbenamingen op (Barbarine, Barberine, Barbarinekens, 
Kruisdoorn) die duidelijk maken dat dit wel een typische oude cultuurplant is. 
Vindplaatsen ondermeer in de duinen kunnen via vogels uit oude tuinen 
afkomstig zijn. Anderzijds werd Zuurbes ook bestreden omdat het een 
waardplant is van een gevreesde graanschimmel.  
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Betula pendula (Ruwe berk) 
De Ruwe berk is tamelijk zeldzaam 
in West-Vlaanderen. De boom 
komt in ca 10% van de opnamen 
voor. Deze pionier van Berken-
Zomereikenbossen krijgt daarbij 
vrijwel overal een 'c' of (zeldzaam) 
of een ‘b/c’ kwalificatie. Ruwe 
berk is veel aangeplant en zaait 
gemakkelijk uit waardoor de 
herkomst moeilijk is te traceren.  
 
Betula pubescens (Zachte berk) 
Zachte berk komt in ca 10 % van 
de opnamen. Ook de Zachte berk 
is daarmee een niet zo algemene 
boomsoort in West-Vlaanderen. 
Ze heeft vooral een 
hakhoutverleden. De soort is 
karakteristiek voor Berkenbroek, 
Elzenbroekbos en Berken-
Elzenbroekbos en heeft in rijkere 
bostypen meer een 
pionierkarakter. De autochtone 
status is vanwege de veelvuldige 
aanplant en gemakkelijke uitzaaiing 

niet altijd duidelijk te traceren. 
In struweel van Wilde gagel en Geoorde wilg bij Gulke Putten (Wingene) is 
mogelijk Karpatenberk aangetroffen. De Zachte berk hier is deels opvallend kaal 
en kan mogelijk als de ondersoort subsp. carpatica beschouwd worden 
(Karpatenberk). Karpatenberk wordt wel opgevat als een hybride berkengroep 
van Zachte berk met de Scandinavische Betula tortuosa. 
 
Betula x aurata (kruising van Ruwe en Zachte berk) 
Over het bestaan van kruisingen tussen de Ruwe en Zachte berk bestaat de 
nodige discussie (Bruinsma en Maes, 1995). Een echt bewijs voor Betula x aurata 
lijkt nog niet geleverd. Het is in laboratoriumsituaties mogelijk de hybride te 
kweken. Deze lijken morfologisch het meest op Betula pubescens. De 
afwijkingen van de beide ouders betreffen het chromosomenaantal (n=56) en de 
mate van fertiliteit variërend van steriel tot zeer vruchtbaar. In ieder geval 
worden er nu en dan (o.a. in het Vloetemveld en op het Munitiedepot van het 
Bos van Houthulst) berken aangetroffen die het midden houden tussen de Ruwe 
en de Zachte berk. Het materiaal heeft steeds zeer kort behaarde twijgen, maar 
ook wratachtige verhevenheden. De twijgen hangen iets, maar niet zo sterk als 
bij Betula pendula. Betula x aurata hebben we in 3 opnamen als zodanig 
genoteerd. Niet altijd is duidelijk of de hybride berken aangeplant zijn dan wel 
zich spontaan hebben gevestigd. De meest vondsten zijn aangeduid met p/s. 
 
Carpinus betulus (Haagbeuk) 
Haagbeuk wordt aangetroffen in 7 % van de opnamen. De Haagbeuk komt in de 
rijkere en vochtige bostypen, houtkanten en hagen. In grote delen van West-
Vlaanderen is de soort als autochtone boom zeer zeldzaam, en is vooral 
genoteerd van perceelscheidingen en oude hagen van boerderij-erven. Steeds is 
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daarbij de ‘c’ categorie gehanteerd. Op de lemig zand- en zandleemgronden is de 
Haagbeuk iets algemener. Er werd op negen locaties een ‘b’ categorie toegekend. 
Het zwaartepunt van de verspreiding in Vlaanderen ligt in het leem- en 
zandleemgebied: in de West-Vlaamse Heuvels, de Vlaamse Ardennen, Vochtig 
Haspengouw en de Voerstreek.  

 
Hakhout van Haagbeuk te Brugge, St. Andries 
 
De Haagbeuk is als hakhout, of voormalig hakhout en als knotboom in 
kaphagen en bosranden bewaard gebleven maar ook als ondergroei in 
middelhout. Toch is zelfs in ogenschijnlijk geschikte gebieden zoals het lemige 
West-Vlaamse Heuvelland de autochtone status nog door sommigen betwijfeld 
(cf. o.a. Hermy, 1985). Haagbeuk komt er overvloedig voor in oud-
cultuurelementen, als perceelscheidingen, holle wegen, hoekmarkeringen van 
bos, maar uiterst zeldzaam in oud bos zelf. Anderzijds is het goed denkbaar dat 
plantmateriaal vroeger veelal uit eigen streek verzameld werd. In het Congobos 
(Geluwe, Wervik) is één omvangrijke hakhoutstoof (ca. 700cm) gevonden. Eén 
haagbeuk-knotboom (c. 150 cm) groeit op een talud (voormalige bosrand?), 
langs de N32 te Wevelgem-Moorsele (Kezelberg). Een spectaculaire vondst 
betreft de hakhoutstoven van vermoedelijk circa 400-500 jaar oude haagbeuken 
te Brugge, Sint-Andries in een bosje langs de Diksmuidseheirweg; nabij Fort 
Zevenbergen. Deze bomen groeien er op de wallen van wat vermoedelijk eens 
een Spaans fort is geweest (onderzoek is nog lopend). Langs de Korversbeek, in 
het militair domein van (het Bos van) Houthulst, werden eveneens vrij 
omvangrijke haagbeukstoven (mogelijk tot 12 meter) aangetroffen. In het 
kasteelpark van Merkemveld staan enige zeer dikke opgaande Haagbeuken van 3 
meter omvang. Zowel in het kasteelpark van Spiere-Helkijn als dat van Loppem 
werden hakhoutstoven gevonden met een omtrek van 3-4-5 m; misschien 
werden ze aangeplant in de loop van de 18de eeuw. Enkele forse exemplaren 
groeien nabij de toegang tot het erf van de Panoramahoeve te Kortrijk. 
Voorts in enkele oude hagen te Roeselare, Izegem, Beernem, Moorslede, 
Wingene, Ruiselede en Pittem. In bosverband is Haagbeuk nog aangetroffen in 
de Vorte Bossen (Ruiselede) en Gulke Putten (Wingene). 
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Clematis vitalba (Bosrank) 
In ca. 5% van de opnamen wordt de Bosrank gesignaleerd. Deze liaan die we 
veelvuldig in kalkrijke duinen vinden, komt langs de grote rivieren (eveneens een 
kalkrijk milieu) vaak als sluiervegetatie voor. Het is onduidelijk of de 
kalkhoudende rivierklei dan wel arduinen oeverversteviging doorslaggevend zijn 
voor het voorkomen van deze soort. Voorzichtigheidhalve wordt hoogstens een 
c- aanduiding gegeven. In de duinen is deze soort sinds een tweetal decennia aan 
een opmars bezig. De soort kreeg hier vaak de aanduiding ‘b’ mee. Mogelijke 
herkomstgebieden zijn in dit geval de Noord-Franse duinen en het 
achterliggende kalkrijke binnenland van de Boulonnais.  
 
Cornus sanguinea (Rode kornoelje) 
Rode kornoelje komt voor in ca 2% van de opnamen. Rode kornoelje is, met 
uitzondering van de Westvlaamse Heuvels, in West-Vlaanderen zeer zeldzaam. 
We zien de soort vaak in de randen van de rijkere bostypen (o.a. Vorte Bossen, 
Ooigembos, Kooigembos, Grandvalbos, Bellegembos, Argendaalbos). 
In duinstruwelen is de soort een zeer zeldzame verschijning. Een oude Rode 
kornoelje is gevonden bij een boerderij in Koolkerke (polders). Wellicht is de 
struik er ooit geplant voor het hout. De meeste aanduidingen van aanplant van 
deze struik verwijzen echter naar molens, die specifieke onderdelen hadden, 
vervaardigd uit kornoelje. 
In de Vorte Bossen (Ruiselede) komt een kleine populatie voor. 
 
Corylus avellana (Hazelaar) 
Hazelaar komt voor in ca. 15% van de opnamen. Het betreft vooral 
waarnemingen in de ’c’-categorie. Slechts in 16% worden de vindplaatsen 
betrouwbaar autochtoon geacht (‘a’ en ‘b’-categorie). Hazelaar is in het 
onderzoeksgebied meer algemeen op rijkere bodems. Behalve in de bossen op 
rijkere bodem maakt Hazelaar vaak deel uit van houtkanten. In het algemeen 
werd vroeger uitgegaan van regionaal plantmateriaal (med. G. Tack en P. Van 
Den Bremt). Hermy (1997) beschouwt de Hazelaar als een indicator van oud 
bos. In West-Vlaanderen hebben veel van de opgenomen Hazelaars een ‘c’ 
karakter gekregen. Langs een zijbeekje van de Rivierbeek tussen Nieuwenhove 
en Kampveld (Oostkamp) staat een schitterende houtkant met o.a. oud hakhout 
van Zwarte els en Hazelaar. Ook in het Rooiveld in de vallei van de Rivierbeek 
in dezelfde gemeente komt veel en tamelijk oud hakhout van Hazelaar voor. 
Interessante vondsten in beekdalbosjes met veelal rijke kruidlaag melden we van 
de Vorte Bossen en Slangenbos (Ruiselede), Kraaiveldbos (Wingene) en 
Vliegend Paard te Beernem en Dale (Sijsele). 
 
Crataegus spp. (Meidoorns) 
In Vlaanderen komen vermoedelijk drie soorten meidoorns voor: de Eenstijlige 
meidoorn, de Tweestijlige meidoorn en mogelijk de Koraalmeidoorn (De Lange, 
1998). De laatste soort is waarschijnlijk uitgestorven. De drie meidoornsoorten 
vormen onderling hybriden die in allerlei blad- en vruchtkenmerken in elkaar 
overgaan. We troffen mogelijk alle hybriden tussen de drie soorten meidoorn 
aan: Crataegus x media (Tweestijlige x Eenstijlige meidoorn), Crataegus x 
macrocarpa (Tweestijlige x Koraalmeidoorn) en Crataegus x subsphaericea 
(Eenstijlige x Koraalmeidoorn).  
Meidoorns komen veel voor in oude hagen, vaak als restant van vlechtwerk.  
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Crataegus laevigata (Tweestijlige meidoorn) 
Tweestijlige meidoorn wordt in 6 % van de opnamen waargenomen, en is 
daarmee uiterst zeldzaam in de provincie. Deze meidoorn geldt als 
oudbosindicator, maar werd in de provincie, met uitzondering van de 
Westvlaamse Heuvels, niet in bos(randen) aangetroffen. Bijna alle Tweestijlige 
meidoorn vinden we in hagen. Slechts in 6 opnamen betrof het houtkanten. 
In het noorden van de provincie werd deze soort aangetroffen rond de zeer oude 
hoeve Hangerijn te Assebroek, in de weiden van het Chartreuzerinnengoed te 
Sint-Andries en rond een weide bij het kasteel Rooiveld te Sint-Kruis. In de 
zandleemstreek werd de soort een enkele keer aangetroffen in een haag te 
Aalbeke, rond ’t Groothof (Kortrijk) en in de Kreupelstraat te Zwevegem. 
Enkele exemplaren groeien in het Congobosje te Geluwe (Wervik). De soort 
komt in het zuiden van de provincie trouwens frequent voor in houtkanten en 
kleine bosjes van het West-Vlaamse heuvelland en in de omgeving van Ieper en 
Poperinge. In het Houtland is Tweestijlige meidoorn een regelmatige gast in de 
hagen rond oude hoeven veelal samen met de hybride Crataegus x media. 
Vermeldenswaard zijn de oude hagen van de Veldbosstraat te Roeselare waar 
ook de Ruwe viltroos voorkomt. 
 
Crataegus monogyna (Eenstijlige meidoorn) 
Deze struik komt in ruim 36 % van de opnamen voor en is dus vrij algemeen. 
We vinden haar vooral in hagen (20%) en in mindere mate in houtkanten (8%), 
aan de randen van bossen en bosjes (5%) en in (duin)struweel (2%). Eenstijlige 
meidoorns worden in West-Europa veel aangeplant met plantmateriaal van 
onbekende herkomst, veelal uit Zuid- en Zuidoost-Europa. Het autochtone 
karakter is dan niet altijd goed vast te stellen. 
 
Crataegus x media (Eenstijlige meidoorn x Tweestijlige meidoorn) 
De Bastaardmeidoorn, Crataegus x media, is in bijna 10 % van de opnamen 
aangetroffen. Crataegus x media komt daarmee zeldzaam voor in West-
Vlaanderen, altijd met zeer weinig exemplaren. De hybride kan als een indicator 
van oude bossen en houtkanten beschouwd worden. In het West-Vlaamse 
heuvelland komt de hybride vaak voor, elders is ze minder algemeen.  
Op één plaats, in een rozenrijke meidoornhaag in een weide te Lissewege 
(Brugge), is de hybride Koraal- x Tweestijlige meidoorn (Crataegus x 
macrocarpa), samen met beide ouders, gevonden. 
 
Cytisus scoparius (Brem) 

De Brem komt met 8% nauwelijks voor in de 
provincie. Het is een pionier die mogelijk buiten 
oude bos- en houtkantlocaties regelmatiger 
voorkomt. De soort is hier zeker 
ondergewaardeerd. 
De soort is zeldzaam geworden in het zuiden van 
de provincie. In Wervik (Oude Hond) vonden we 
de soort éénmaal (3 exemplaren) in een wegberm 
(Oude Beselarestraat). In de buurt maakte Massart 
begin 20ste eeuw, foto’s waarop Brem in het oog 
springt. In het noorden van de provincie, op arme 
zandgronden, is de soort iets algemener, 
waaronder zandige plaatsen te Beernem, 
Ruiselede en Wingene. Ook in de kustduinen 
komt Brem voor. 
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Euonymus europaeus (Wilde kardinaalsmuts) 
Wilde kardinaalsmuts komt voor in ca 4 % van de opnamen. De Wilde 
kardinaalsmuts is buiten de herfst, als hij opvalt door zijn rozerode vruchten met 
de feloranje zaden, gemakkelijk over het hoofd te zien. Wilde kardinaalsmuts is 
een belangrijke indicator voor oude bosplaatsen.  
Wilde kardinaalsmuts is, buiten de Westvlaamse Heuvels, zeer zeldzaam in West-
Vlaanderen en komt vrijwel altijd in geringe aantallen voor.  
De soort is een lichtminnende bewoner van bosranden en in het algemeen 
gebonden aan wat voedselrijke enigszins lemige en vochtige bodems en 
kenmerkend voor het Elzen-Vogelkersbostype (West-Vlaamse heuvels). Op 
zandbodem komt de struik haast niet voor. In de kustduinen werd Wilde 
kardinaalsmuts op één plaats bij Knokke-Heist genoteerd. 
 
Fagus sylvatica (Beuk) 
 

Beuk wordt in 6 % van de 
opnamen (opnamen), als 
autochtoon aangemerkt, waarvan 
tweemaal in de categorie ’b’. In 
een houtkant langs de Regenbeek, 
net buiten het domein 
Groenenhove (Torhout) komt 
oud, omvangrijk hakhout van 
Beuk ( 5 tot 6 meter) voor samen 
met oud hakhout van Zomereik. 
 
 

Beukenhakhout, 7e Geniestraat te Houthulst 
 
Gezien het feit dat er al eeuwenlang met deze soort is gesleept en gehandeld en het 
feit dat de soort gemakkelijk verjongt, kunnen we weinig zeggen over de 
genetische oorsprong van het materiaal. Autochtone beuken vinden we in oude 
hagen, die veelal zijn uitgegroeid. Ook hier is de herkomst onzeker. We vermoeden 
ook import uit andere streken, gezien de overige soorten die ook nu en dan in oude 
hagen aangetroffen worden (Wilde liguster, Haagbeuk e.a.). Dergelijke exemplaren 
kregen een c- aanduiding met uitzondering van de beuken in een zeer oude 
soortenrijke haag bij het kasteel van Loppem en een oude beukenhaag even ten 
zuiden hiervan. De Beuk hier kreeg het predikaat ‘b’. Een paar autochtone Beuken 
werden genoteerd in houtkanten. In Ruddervoorde staat één van de mooist 
gevlochten haagrelicten, weliswaar in niet autochtone Rode beuk. Dit is een 
belangrijk oud cultuurrelict. De haag dateert van 1949 en de haagvlechter wist nog 
persoonlijk details te vertellen over de vlechttechniek. Oude hagen met Beuk zijn nog 
aangetroffen te Roeselare, Izegem, Beernem, Moorslede, Wingene, Pittem en 
Ruiselede.  
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Fraxinus excelsior (Gewone es)  

Gewone es komt voor in 15 % van 
de opnamen (opnamen). De 
Gewone es komt in West-
Vlaanderen vrij algemeen voor als 
mogelijk autochtone soort. Niet 
autochtone es wordt overigens ook 
geregeld aangeplant. Opgenomen 
zijn in het bijzonder de oude 
hakhoutpopulaties in de beekdalen 
langs de beekoevers, waaronder te 
Beernem (Kraaiveldbos en Vliegend 
Paard), Izegem, Roeselare, 
Moorslede (Dadizele met stoven tot 
6 meter omtrek), Ruiselede 
(Eendenkooihoeve), ) en Wingene 
(Sint Jan en Boekhout) en langs de 
Groenbeek te Vladslo (stoof tot 9 
m). Veel essen hebben een ‘c’ 
waarde gekregen.  
 
Genista anglica (Stekelbrem) 

De Stekelbrem is op 3 plaatsen aangetroffen. Het is een soort van 
heideterreinen, die binnen het onderzoek niet intensief onderzocht zijn. De 
soort zal ongetwijfeld iets meer voorkomen. Vanwege de achteruitgang van de 
soort zijn de waargenomen exemplaren genoteerd dit was ondermeer het geval 
voor de vondst in een heideveldje nabij het Beisbroek (Sint-Andries) en in een 
berm te Ruiselede. De enige jaren geleden in het Bos van Houthulst aangetroffen 
Stekelbrem werd niet teruggevonden. 
 
Genista pilosa (Kruipbrem) 
Deze soort, die typisch is voor schrale bermen en heiden, werd tweemaal 
gevonden, resp. in het Vloetemveld en in een schrale wegberm bij Aanwijs 
(Beernem). Ongetwijfeld komt deze soort op meerdere plaatsen voor. 
 
Hedera helix (Klimop) 

Klimop komt voor in 
ca. 30 % van de 
opnamen (opnamen). 
Klimop komt in West-
Vlaanderen vrij 
algemeen voor op de 
rijkere bodems, in alle 
landschapselementen. In 
de dichtbewoonde 
gebieden is verwildering 
vanuit aanplant en 
tuinen niet uit te sluiten. 
In minder dan de helft 
van de opnamen is een 
’c’ waarde toegekend, in 

‘landelijk’ gelegen oud-boslocaties werd er eerder een ‘b’ waarde genoteerd. 
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Klimop dankt een belangrijk deel van de verspreiding aan het voorkomen van 
knotbomen. Ze vormt de belangrijkste epifyt. 
 
Hippophae rhamnoides (Duindoorn) 
Duindoorn komt quasi alleen voor in de maritieme duinstreek, waar de soort 
uitgestrekte struwelen vormt in de jonge duinen. De soort is in bijna alle 
opnamen (94 opnamen) als autochtoon aangeduid. Hier en daar is Duindoorn 
aangeplant, bijna altijd is daarbij jammer genoeg gebruik gemaakt van uitheems 
materiaal. Ook is in de kustduinen de Midden-Europese ondersoort subsp. 
Fluviatile als aangeplant aangetroffen. De ondersoort is in habitus en blad in alle 
opzichten forser. 
  
Ilex aquifolium (Hulst) 
Hulst komt in 6 % van de opnamen voor. 
Hulst is als autochtone soort zeldzaam in geheel Vlaanderen. Ook in West-
Vlaanderen is de soort zeldzaam. Hulst is goed schaduwverdragend en typisch 
voor het Wintereiken-Beukenbos. Hulst kan gemakkelijk uitzaaien vanuit tuinen, 
waardoor het autochtone karakter niet altijd gemakkelijk is vast te stellen. In de 
provincie hebben 15 waarnemingen de maximale 'b' waardering gekregen. Het 
voornaamste voorkomen van Hulst betreft oude hagen ronde boerenhoeven. 
Vanwege de beperkte verspreiding van deze soort in Europa zijn betrouwbare 
groeiplaatsen van groot belang. Langs de Kapellewegel in het centrum van 
Eernegem komen ineen mogelijk middeleeuwse haag zeer oude en dikke Hulsten 
voor met stoven van 4 tot 5 meter. Dikke en dus vermoedelijk oude hulstbomen 
zijn ook aangetroffen in enkele hagen te Oostkamp. Mogelijk zijn een aantal 
populaties van Hulst in oude hagen autochtoon en in het verleden vanuit 
regionaal plantmateriaal toegepast. Bij de inventarisatie zijn ze echter met p 
aangeduid. 
 
Ligustrum vulgare (Wilde liguster) 
De Wilde liguster is vooral een soort van de jonge kustduinen en oude bossen 
op kalkrijke bodems. We treffen deze struik in 9 % van de opnamen aan. In de 
kuststreek, de Vlaamse Ardennen en ook in de Vlaamse Vallei maar ook elders 
in Vlaanderen wordt Wilde liguster wel aangeplant in hagen. Volksbenamingen 
als ‘Wanore’ verwijzen naar het traditionele gebruik om het handvat van manden 
te vervaardigen uit de stengels van deze soort. In hagen zijn ze in een enkel geval 
in de c-categorie opgenomen, waaronder in de gemeente Tielt. 
Mogelijk komen er ook kruisingen voor met de Haagliguster (Ligustrum 
ovalifolium). 
 
Lonicera periclymenum (Wilde kamperfoelie) 
Wilde kamperfoelie komt voor in 18 % van de opnamen en is daarmee een 
tamelijk zeldzaam voorkomende houtige liaan in West-Vlaanderen van oudere 
bossen en houtkanten. Wilde kamperfoelie wordt nauwelijks aangeplant, zeker 
niet in landelijk gebied, zodat de meeste exemplaren als autochtoon zijn aan te 
merken. De soort komt met uitzondering van de zeer arme bosgemeenschappen 
in vrijwel elk type voor. 
 
Malus sylvestris (Wilde Appel) 
De Wilde appel is in een opname aangetroffen.  
Wilde appel is gebonden aan oude loofbossen en zeer zeldzaam in geheel 
Vlaanderen. 
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In het Wijnendalebos (Torhout) komt de Wilde appel voor. Een tweede 
mogelijke groeiplaats in dit bos is niet teruggevonden. De derde melding bleek 
een cultuurappel. 
Ook in de Westvlaamse Heuvels is Wilde appel gevonden. 
 
Mespilus germanica (Mispel) 

Mispel is gevonden in ruim 26 % van de 
vindplaatsen. De Mispel behoort tot de 
archeofyten en is vermoedelijk in de 
vroege Middeleeuwen vanuit Griekenland 
of het gebied rond de Kaspische zee en de 
Zwarte Zee (het oorspronkelijke 
herkomstgebied) ingevoerd.  
De 'wilde' Mispel onderscheidt zich van 
gekweekte exemplaren door de veel 
kleinere vrucht en bladeren. Mispel is een 
soort van de rijkere bostypen. Ook in het 
Wintereiken-Beukenbostype komt de 
soort nog voor. 
In Oostkamp vonden we een mogelijke 
verklaring voor het nog vrij talrijk 
voorkomen van Mispel in een groot aantal 
naburige gemeenten. Mondelinge 
getuigenissen uit Waardamme leerden ons 
dat een boomkweker aldaar wilde Mispels 

kweekte als onderstam voor diverse fruitbomen. Het overschot werd verkocht 
aan de boeren uit de buurt, die de Mispels als mispelboompje, en niet als 
onderstam, in hun haag plantten. Hierdoor wordt er in de West-Vlaamse 
Zandstreek minder op meidoorn geënte Mispel aangetroffen dan we elders 
gewoon zijn. Het verklaart wellicht ook het hiaat in de mispelverspreiding tussen 
de West-Vlaamse leemstreek, waar Mispel nog frequent in het bos voorkomt en 
de zandstreek, met zijn hagen. In de tussenliggende zandleemstreek ontbreekt 
Mispel grotendeels.  

Rondom Hoeve de Mispelhof 
(Zedelgem) werd massaal 
Mispel in de hagen gevonden. 
Ook in een haag in 
Waardamme werden nog 
verschillende meter puur 
Mispel aangetroffen, wat een 
zeer uitzonderlijk verschijnsel 
is.  
Mispel werd in hagen en een 
enkele keer in een houtkant 
aangetroffen te Beernem, 
Moorslede, Wingene en 
Pittem. 

 
Myrica gale (Wilde gagel) 
Wilde gagel wordt in 1 % van de opnamen waargenomen. Omdat deze soort niet 
of nauwelijks wordt aangeplant, gaat het steeds om autochtone exemplaren. In 
tegenstelling tot de meeste autochtone bomen en struiken komt Wilde gagel niet 
op oude bosplaatsen en in houtkanten voor. Het is een soort van vochtige heide 
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op zand en veenbodems. Ook in zandige bermen langs vochtige greppels komt 
Wilde gagel voor.  
Gezien de aard van de groeiplaatsen van Wilde gagel is het aantal vindplaatsen in 
werkelijkheid waarschijnlijk groter. Door schaalvergroting van het landschap is 
de soort in de 20e eeuw echter sterk achteruit gegaan. De soort werd ondermeer 
aangetroffen te Sint-Michiels, op het Vloetemveld (Zedelgem), bij de 
Aanwijsputten te Beernem, de Hendriksberg en Gulke Putten te Wingene.  
 
Populus x canescens (Grauwe abeel) 
Grauwe abeel is nergens als mogelijk autochtoon gevonden. 
Volgens sommige onderzoekers is de Grauwe abeel een zelfstandige soort, 
anderen houden het op de kruising tussen de Ratelpopulier en de Witte abeel. 
De Witte abeel is een soort van Zuid-Europa. De Grauwe abeel is een soort van 
de kust, rivierdalen en kalkrijk heuvelland, maar zal daar in de meestal afkomstig 
zijn van aanplantingen. Grauwe abeel wordt beschouwd als een kensoort van het 
Abelen-Iepenbos. Vast staat dat de Grauwe abeel al heel lang in Vlaanderen 
moet voorkomen op grond van archiefstukken en toponomie (med. G. Tack en 
P. Van Den Bremt.). Al vanaf de 13e eeuw worden abelen vermeld, zonder dat 
het echter duidelijk is om welk taxon het gaat. Vanaf de 17e eeuw weten we zeker 
dat de Grauwe abeel bedoeld wordt, maar ook dat het volgens de bronnen 
vooral over aanplant gaat.  
 
Populus nigra (Zwarte populier) 
Zware populier is op 49 plaatsen aangetroffen.  

De Zwarte populier behoort tot 
de grote zeldzaamheden in 
Vlaanderen. De Zwarte 
populier is soms lastig te 
onderscheiden van hybriden 
met de Amerikaanse populier, 
zoals de oude cultuurvariëteit 
marilandica. Uitsluitsel geeft de 
gal die veroorzaakt wordt door 
de Bladspiraalluis, die niet of 
zelden op de Canadapopulier 
voorkomt (Docters van 
Leeuwen, 1957). De 
waargenomen Zwarte populier 
had inderdaad deze gal. De 
zuiverheid van de diverse 

Zwarte populieren in Vlaanderen kan door nader DNA onderzoek worden 
aangeduid. 
In het bovenloopgebied van de IJzer en verder stroomafwaarts is de soort vrij 
algemeen als knotboom aangetroffen. Daarmee is deze streek een van de 
belangrijkste genenbronnen voor de soort in Vlaanderen. 
 
Populus tremula (Ratelpopulier, Esp) 
Ratelpopulier wordt in 5 % van de opnamen gevonden.  
De autochtoniteit van de Ratelpopulier is nog niet helemaal opgehelderd. 
Ratelpopulieren verjongen zich gemakkelijk en zijn vermoedelijk in het verleden 
ook wel aangeplant. Vanwege het karakter als windverspreider, pioniersoort en 
weinig langlevende boom is het aanduiden van individuen als autochtoon lastig. 
Ook recent zijn Ratelpopulieren aangeplant in wegbermen, houtkanten en 
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bosranden. Anderzijds is de Ratelpopulier in het verleden ook bestreden 
vanwege de hinderlijk gevonden wortelopslag. Meer dan de helft van de 
vondsten in West-Vlaanderen worden aangegeven met de 'c' status. We treffen 
de soort vooral aan in de zandige gebieden. Interessante groeiplaatsen zijn o.m. 
Kraaiveldbos en Vliegend Paard te Beernem, Gulke Putten te Wingene en 
Meerlandshoek te Tielt. 
 
Prunus avium subsp. avium (wilde Zoete kers) 
Zoete kers wordt gevonden in 1 % van de opnamen . 
In West-Vlaanderen is de Zoete kers als autochtone boom vrij zeldzaam. 
Vanwege de gemakkelijke generatieve verjonging, ook vanuit aanplant, is de 
autochtoniteit niet altijd duidelijk. In alle gevallen is de ‘c’-status toegekend.  
Zoete kers vinden we vooral op leem en zavelbodems. 
Vegetatief is de tamme Zoete kers (Prunus avium subsp. juliana) moeilijk te 
onderscheiden van het wilde zusje. De grootte van de steenvrucht laat echter 
geen twijfel bestaan. Bovendien lijkt het erop dat de tamme variëteiten niet of 
zeer weinig spontaan ontkiemen en tot bomen uitgroeien. In hoeverre 
hybridisatie aan de orde is, is niet duidelijk maar kan niet uitgesloten worden.  
 
Prunus padus (Vogelkers) 

Vogelkers wordt gevonden in 4 % van 
de opnamen. Vogelkers komt vrij 
weinig voor in de provincie, meestal 
met geringe bedekking. De soort 
hoort thuis in vochtige bostypen op 
leemhoudende bodems, vooral in de 
beekdalen in het Elzen-Vogelkersbos. 
Vogelkers wordt ook aangeplant, 
waardoor de soort als autochtone 
genenbron het steeds moeilijker krijgt.  
Vogelkers komt nog tamelijk 
algemeen in natte bosgedeelten voor 
(Assebroekse meersen, Steenbrugse 
bosjes, Schoonhove, bossen rond 
Male, bossen langs de Rivierbeek, 
Blauwhuisbeek). De spectaculairste 
populaties van deze soort bevinden 
zich op de oeverwallen van de 
Rivierbeek, in de kasteelbossen van 
Cellen en Gruuthuse (Oostkamp). In 
de gemeente Beernem zijn twee 
beekdalbosjes te melden met 
Vogelkers bij Rijckevelde en Dale 

(Sijssele) 
 
Prunus spinosa (Sleedoorn) 
Sleedoorn komt voor in 25 % van de opnamen. In tweederde van de opnamen 
krijgt Sleedoorn een ‘c’-status.  
De Sleedoorn komt verspreid voor in houtkanten, hagen, lichte bossen en 
bosranden op lemige bodems. Vanwege veelvuldige aanplant is het autochtone 
karakter niet altijd met zekerheid vast te stellen. De Sleedoorn vertoont de 
nodige morfologische variatie. In hoeverre het daarbij gaat om inheemse variatie 
of uitheemse herkomsten is niet duidelijk. Twee locaties met b aanduiding zijn 
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bij Onledebeek (Roeselare) en Dale (Beernem), beide in beekdalen, in Vleteren 
en omgeving werd deze 
aanduiding voor meerdere hagen 
en houtkanten gegeven. Kroosjes 
of Kroospruim, Prunus 
domestica subsp. insititia, is 
een naaste verwant van de 
Sleedoorn en is op te vatten als 
archeofyt, maar komt zelden in 
oude landschapselementen voor. 
Op enkele groeiplaatsen 
(Leffinge, Reninge) werd 
Kroosjes als aangeplant in hagen 
of houtkanten genoteerd. 

Mogelijk autochtoon is de hybride tussen Kroosjespruim en Sleedoorn: 
Heesterpruim, Prunus x fruticans (zie foto). Het taxon is op meer dan 50 
plaatsen waargenomen. Vermoedelijk moet de Heesterpruim opgevat worden als 
een archeofyt.  
 
Quercus petraea (Wintereik) 
Wintereik ontbreekt in West-Vlaanderen. Eén exemplaar vonden we in het 
Banhoutbos (Heestert). Waarschijnlijk werd het samen met plantgoed van 
zomereik na de eerste wereldoorlog aangeplant. 
 
Quercus robur (Zomereik) 
Zomereik wordt waargenomen in 6 % van de opnamen. Op zeven locaties 
wordt % de status ‘a’ of ‘b’ gegeven. 
De Zomereik is als autochtone boom daarmee zeer zeldzaam in de provincie. 
De Zomereik is als hakhout of spaartelg (op enen gezet) bewaard gebleven in 
houtkanten en bosranden. Vrijwel steeds werd dan de ‘c’ waarde toegekend. 
DNA onderzoek zal in de toekomst meer zekerheid bieden over de status van de 
diverse groeiplaatsen. Een ‘a’ waarde werd toegekend aan twee zeer mooie 
exemplaren in het kasteelpark van Spiere-Helkijn. Minstens één exemplaar, met 
getorste stam (omtrek 700cm) dateert waarschijnlijk uit de bouwperiode van de 
huidige kasteelgebouwen (1750). Op verschillende plaatsen (Warande van 
Gruuthuse, het Van Cailliebosje te Oostkamp, Tillegembos te Sint-Michiels, 
kasteelbos van Loppem) komen eiken voor van vier of meer meter omtrek. Dit 
zijn bomen van vermoedelijk tenminste 250 jaar oud. Ze kregen een indicatie 
‘mogelijk autochtoon’. In Beisbroek staat langs een beek een hakhoutstoof van 7 
meter. Ze dateert vermoedelijk van voor alle bos- en parkaanleg van de site. 
Langs de Regenbeek (domein Groenhove) komt oud hakhout van Zomereik 
voor (stoven van 5 meter). Op verschillende plaatsen (toegangsdreef Tillegem te 
Sint-Michiels, grens landgoed Bergskens, Assebroekse Meersen) komen nog rijen 
knotzomereiken voor. Een aantal bosjes en houtkanten met eikenhakhout zien 
we in de Gemeenten Damme, Beernem en Wingene. In het Strichtensgoed bij 
Kanegem (Ruiselede) is Zomereik in de b-categorie aangeduid. 
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Rhamnus cathartica (Wegedoorn) 
Wegedoorn is waargenomen 
op 12 plaatsen, dwz in 1 % 
van de opnamen. De 
Wegedoorn mag 
beschouwd worden als een 
indicator voor oude, 
ongestoorde situaties op 
lemige en vochtige bodems, 
met name in Elzen-
Vogelkersbos in de 
beekdalen. Het is een echte 
bossoort, die redelijk veel 
schaduw verdraagt. 
Wegedoorn is in West-

Vlaanderen buiten de duinen en de Westvlaamse Heuvels, zeer zeldzaam en 
komt alleen in kleine aantallen voor. We troffen de soort vooral aan in 
duinstruwelen in De Panne en Koksijde (o.a. Doornpanne). Enige exemplaren 
komen voor in het Slangenbos (Ruiselede) in een bosrand. 
 
Rhamnus frangula (Sporkehout, Vuilboom) 
Sporkehout komt voor in 12 % van de opnamen.  
Sporkehout is een struik met een brede milieuamplitude en is in West-
Vlaanderen niet algemeen. Het zwaartepunt in zijn verspreiding ligt in Berken-
Zomereikenbossen en langs randen van Wintereiken-Beukenbossen (vaak op 
vochtige plaatsen) en op heideachtig terrein. Het is vooral een soort van de 
zandgronden en op typerende standplaatsen werd veelal een ‘b’ status toegekend. 
Vanwege de gemakkelijke uitzaai en verspreiding is het autochtone karakter niet 
altijd vast te stellen. Vooral op de meer zandige bodems te Beernem, Wingene en 
Ruiselede is de soort geregeld genoteerd. 
 
Ribes nigrum (Zwarte bes) 

Zwarte bes komt voor in ca. 2 % van 
de opnamen. 
Zwarte bes is karakteristiek voor het 
Elzenbroekbos en soms ook wel 
rijkere natte bostypen. De soort komt 
vooral voor langs beeklopen. Omdat 
de Zwarte bes ook vanuit aanplant 
kan verwilderen is het autochtone 
karakter niet altijd duidelijk. De wilde 
vorm heeft kleinere bessen. In West-
Vlaanderen komt de soort geregeld 
voor, maar is niet echt algemeen. 
Enkele groeiplaatsen zijn: De 
Westhoek en de Houtsaegerduinen 
(De Panne), de Noordduinen 
(Koksijde), Merkemveld (Zedelgem), 
Gulke Putte (Wingene), het Blauwe 
Torenbosje nabij Sint-Pieters Brugge, 
de Vorte Bossen (Ruiselede) en het 
Strichtensgoedbos te Kanegem. 
 

#S

#S#S

#S
#S

#S

#S

#S

#S
#S#S

#S

LEIE

SCHELDE

LEIE

Ieper

Brugge

Tielt

Diksmuide
Veurne

Poperinge

Damme

Kortrijk

Heuvelland

Beernem

Oostkamp

Wingene

Gistel

Alveringem Staden

Jabbeke

Middelkerke

Wervik

Zedelgem

Zonnebeke

Roeselare

Houthulst

Torhout

Zwevegem

Lo-Reninge

Pittem

Koksijde

Kortemark

Ichtegem

Menen

De Haan

Vleteren

Waregem

Ardooie

Anzegem

Zuienkerke

Knokke-Heist

Hooglede

Koekelare

Oostende

Wevelgem

Izegem

Moorslede

Oudenburg

Ruiselede

Harelbeke

Nieuwpoort

Meulebeke

Ledegem

Avelgem

De Panne

Dentergem

Deerlijk

Langemark-Poelkapelle

Lichtervelde

Wielsbeke

Bredene

Kuurne

Blankenberge

Lendelede

Ingelmunster
Oostrozebeke

Spiere-Helkijn

Mesen

Zwarte bes



A U T O C H T O N E  B O M E N  E N  S T R U I K E N  I N  D E  H O U T V E S T E R I J  B R U G G E  
P R O V I N C I E  W E S T - V L A A N D E R E N  

 

 55

Ribes rubrum (Aalbes) 
Aalbes komt voor in 5 % van de opnamen. Aalbes is in het onderzochte gebied 
een tamelijk zeldzame verschijning en is bodemvaag. Alleen op zeer arme 
bodems komt de soort niet voor. Omdat de Aalbes veel aangeplant wordt en 
gemakkelijk wordt verspreid door vogels is het autochtone karakter vaak moeilijk 
vast te stellen. Wilde aalbes (Ribes rubrum var. rubrum) onderscheidt zich 
mogelijk van de gekweekte aalbes (Ribes rubrum var. domesticus) door de 5-
hoekige ringwal in de bloem, de kleinere bessen, vegetatieve stamuitlopers en 
kaler blad. Alle exemplaren hebben de ‘c’-status gekregen, met uitzondering van 
enige exemplaren in de Vorte Bossen waar een ‘b’ is toegekend.  
 
Ribes uva-crispa (Kruisbes) 
Kruisbes wordt op ca. 20 locaties gevonden. 
De Kruisbes is in West-Vlaanderen zeer zeldzaam en als autochtone struik niet 
erg betrouwbaar. Deze lage, doornige struik met tamelijk kleine en vrij diep 
ingesneden bladeren heeft een wat zuidelijker verspreiding dan de Aalbes en de 
Zwarte bes. Zij is gebonden aan schaduwrijke plekken met licht voedselrijke tot 
kalkhoudende grond. Kruisbessen kunnen vanuit tuinen verwilderen, waardoor 
het autochtone karakter niet altijd is te traceren. De wilde soort heeft kleinere 
bessen. Op enkele natuurlijk ogende plekken is de c- categorie toegedeeld, o.a. te 
Brugge (Blauwe Torenbosje), Oostkamp (diverse bosjes), Ichtegem, Zedelgem, 
Langemark, Beernem, Zonnebeke, Knokke-Heist en Damme. 
 
Rosa spp.(rozen) 
De afgrenzing van de verschillende rozensoorten wordt bemoeilijkt door de 
grote variatie binnen de soorten en het veelvuldige voorkomen van hybriden. 
Rozen groeien vooral op lemige, kleiige of kalkhoudende bodems. Pure 
zandbodem wordt door wilde rozensoorten gemeden. Ze zijn wat dat betreft 
uitstekende bodemindicatoren. Aanplant van Wilde rozen of verwildering is niet 
altijd uit te sluiten. Opmerkelijk is de groeiplaats langs de Martjevaart bij 
Merkem in de gemeente Houthulst waar wilde rozen in grote oppervlakte 
struweelvormend voorkomen. We troffen er zes rozentaxa aan: Rosa canina var. 
canina, Rosa canina var dumalis, Rosa tomentosa, Rosa tomentella, Rosa 
corymbifera var. corymbifera en Rosa corymbifera var. deseglisei. De locatie lijkt 
een relatief jonge groeiplaats waar de laatste decennia talloze rozen konden 
ontkiemen. Mogelijk zijn de bottels via vogels vanuit het kustgebied aangevoerd. 
De duinen zijn een van de belangrijkste rozengebieden in West-Vlaanderen. Heel 
bijzonder is het grote aantal taxa wilde rozen, waarvan verschillende voor het 
eerst in de duinen waargenomen, één soort zelfs nieuw voor Vlaanderen, 
namelijk de Kale struweelroos (Rosa dumalis) in de Oostvoorduinen. De 
Kleinbloemige roos (Rosa micrantha: o.a. in de Westhoek en Ter Yde- 
Zeebermduinen), de Schijnhondsroos (Rosa subcanina, Houtsaegerduinen, 
Oostvoorduinen, Cabourg), de Schijnegelantier (Rosa columnifera, diverse 
plaatsen), de Heggenroos met beklierde bottelstelen (var. déséglisei, diverse 
plaatsen), de Ruwe viltroos (Oostvoorduinen) zijn leuke aanvullingen op het al 
eerder bekende spectrum van Hondsroos, Heggenroos, Egelantier, de Behaarde 
struweelroos (Oostvoorduinen), de Beklierde heggenroos, Gewone viltroos en 
Duinroosje. 
 
Rosa arvensis (Bosroos) 
De West-Vlaamse hoofdverspreiding ligt in het zuiden van de provincie. De 
roos groeit er in bosranden en houtkanten op zandleem en vooral leembodem. 
Het West-Vlaamse heuvelland bezit waarschijnlijk de belangrijkste genenpoel. 
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Buiten deze streek werd de soort vooral ten zuiden van de lijn Ieper-Kortijk-
Anzegem aangetroffen. 
 
Rosa canina (Hondsroos)  
Hondsroos in brede zin wordt gevonden in 33 % van de opnamen. 
Binnen de Hondsroos kunnen binnen het onderzoeksgebied twee variëteiten 
worden onderscheiden: Rosa canina var. canina en Rosa canina var. dumalis. Ze 
worden onderscheiden op grond van de vertanding van de bladrand en de 
bekliering. De Hondsrozen zijn de algemeenste rozentaxa en het minst 
bodemspecifiek. Verrassend is het voorkomen van de zeer zeldzame variëteiten 
blondaeana en scabrata. Het betreffen hondsrozen die opvallend sterk beklierd 
zijn, ook op het bladmoes. Rosa canina var. blondaeana is ook beklierd op de 
bottelsteel. Deze rozenvariëteiten zijn in de kustduinen aangetroffen. De 
taxonomie van deze variëteiten is niet geheel opgehelderd. Mogelijk betreft het 
deels intermediairen van Rosa canina s.l. en Rosa rubiginosa s.l. Ze zouden dan 
tot Rosa x nitidula gerekend kunnen worden. Rosa canina var. Blondaeana komt 
voor bij de duinen van Lekkerbek en Groenplein (Knokke-Heist); Rosa canina 
var. Scabrata in de Zwinbosjes, Lekkerbek en Groenpleinduinen. 
 
Rosa corymbifera, (Heggenroos) 

De Heggenroos is in 20 % van de opnamen 
gevonden. Hiermee behoort deze roos tot de 
meer algemene taxa in de provincie. 
De Heggenroos komt in vergelijkbare milieus 
voor als de Hondsrozen, mogelijk iets meer 
gebonden aan leem of kalk. De soort is te 
herkennen aan de behaarde rhachis en 
nerven en de enkelvoudig getande bladrand.  
Rosa corymbifera heeft haar zwaartepunt in 
de kuststreek in de duinen en in de kleistreek. 
Daarbuiten is de soort schaars en komt 
meest nog in oude hagen voor. 
 
Rosa columnifera (Schijnegelantier) 
Deze roos wordt sinds kort als soort 
onderscheiden en staat qua kenmerken 
tussen de Kleinbloemige roos en de 

Egelantier in. We treffen de soort op vergelijkbare standplaatsen aan als de 
Egelantier. Het is een tamelijk algemene soort voor de kustduinen, maar wordt 
ook in het binnen land gevonden. Waarschijnlijk moeten een sommige rozen die 
vroeger als Egelantier zijn gedetermineerd worden herbenoemd. 
 
Rosa dumalis (Kale struweelroos) 
Nieuwe soort voor Vlaanderen, waarvan één exemplaar voor het eerst in de 
Oostvoorduinen te Oostduinkerke (Koksijde) is waargenomen. De Kale 
struweelroos is een kleine gedrongen struik met vaak blauwachtig aanlopende 
bladeren. Zij onderscheidt zich van de Hondsrozen door een zeer groot 
orificium. Het is een soort die we vooral in montane gebieden aantreffen. 
 
Rosa micrantha (Kleinbloemige Roos) 
De Kleinbloemige roos is een grote struik met lange takken met meestal een 
soort doorns. Deze zijn vooral haakvormig met een verbrede basis. De blaadjes 
hebben een afgeronde bladvoet en zijn qua beharing en bekliering vergelijkbaar 
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met de egelantier en de schijnegelantier. De appeltjesgeur is duidelijk aanwezig. 
De bloemkleur varieert van wit tot roze. Zijn naam dankt de roos aan de 
vergeleken met de Egelantier wat kleinere bloemen. De kelkblaadjes slaan tijdens 
de vruchtrijping snel terug en vallen meestal al voordat de vruchten echt rijp zijn 
af. De stijlopening is maximaal ± 1mm groot. De stijlen zijn kaal. De vruchten 
zijn klein en vaak spoel- of flesvormig. De bottelstelen zijn langer dan de bottels.  
De Kleinbloemige roos is op 2 plaatsen waargenomen: in de Zeebermduinen 
(Koksijde) en bij de watertoren in Wenduine (Blankenberge). Deze zeldzame 
roos is mogelijk ook nog in de Zwinbosjes aangetroffen bij Knokke-Heist. Het 
exemplaar heeft een enigszins hybride karakter, maar staat toch dicht bij Rosa 
micrantha Niet uitgesloten wordt dat sommige rozen die als Egelantier zijn 
benoemd Kleinbloemige rozen blijken te zijn. 
 
Rosa stylosa (Stijlroos) 

Stijlroos behoort, ondanks haar tamelijk 
groot verspreidingsgebied, tot een van de 
zeldzaamste rozentaxa van West-Europa. 
Zonder bloemen of bottels kan zij 
gemakkelijk verward worden met een 
Hondsroos of Heggenroos. De stijlen 
zijn aanvankelijk (tot de volledige 
bottelrijping) met elkaar verkleefd. Maar 
het opvallendste kenmerk is de extreem 
concave, kegelvormige discus. De 
bottelstelen zijn beklierd. Een belangrijke 

populatie van deze soort groeit in het duingebied van Ter Yde Eén exemplaar 
komt voor in de Similiduinen. Mogelijk is hier tevens sprake van hybridisatie met 
R. canina. De andere Vlaamse groeiplaats bevindt zich in de Westvlaamse 
Heuvels. 
 
Rosa tomentosa (Viltroos) 

Viltroos is op ca. 4% van de 
onderzochte locaties waar-
genomen. Belangrijke groeiplaatsen 
zijn de duinen van de Doornpanne 
(zuid) en de Oostvoorduinen, te 
Koksijde en de duinen van 
Knokke-Heist. Ook in het 
binnenland werd de soort af en toe 
waargenomen, ondermeer in 
enkele polderhagen, in het Veld/ 
of Hospiesbos (Snellegem), in het 
oude bosdeel van het Kasteel 
Loppem. De onderzochte polders 
waren meest spectaculair in het 
Brugse waar soms ook Ruwe 
viltroos in oude hagen werd 
aangetroffen. Viltroos en Ruwe 
viltroos bleken hier gemengde 
populaties te vormen, die 
waarschijnlijk niet genetisch van 
elkaar geïsoleerd zijn. Andere 
groeiplaatsen zijn ondermeer de 
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Eendenkooihoeve bij Akspoele, de Pannemeersen bij Zuidwijk (beide gemeente 
Ruiselede), de omgeving van Dozingem (Vleteren) en te Wingene en Zonnebeke. 
 
Rosa pseudoscabriuscula (Ruwe viltroos) 
Deze roos, uit de groep van de Viltrozen, is intermediair tussen Rosa sherardii 
(Berijpte viltroos) en Rosa tomentosa (Viltroos) en wordt gekenmerkt door een 
orificium van ca. 1 mm doorsnede, afstaande kelkbladen en meervoudig 
gezaagde blaadjes. De Ruwe viltroos heeft haar zwaartepunt in de kustduinen, 
vooral in Knokke-Heist. In Roeselare is de soort in oude hagen aangetroffen. 
Mogelijk kan een exemplaar te Ingelmunster, in een houtkant van Mandelhoek. 
als autochtoon worden beschouwd. 
 
Rosa rubiginosa (Egelantier) 
De Egelantier is op ca 60 plaatsen aangetroffen in de provincie. 
Egelantier wordt al van ouds aangeplant vanwege de sier- en gebruikswaarde en 
kan gemakkelijk uitzaaien. Als autochtone roos is de Egelantier in heel 
Vlaanderen bijzonder zeldzaam. In de duinen is de soort algemeen.  
Binnen de egelantiergroep worden drie soorten onderscheiden, de 
Kleinbloemige roos, de Schijnegelantier en de Egelantier. Onderscheidend is de 
grootte van het orificium, de opening in het vruchtbeginsel, waar de stijlen door 
naar buiten steken. Bij rozen met een echt klein orificium. (tot 0,8 mm 
doorsnede) spreken we van Rosa micrantha, de Schijnegelantier heeft een 
orificiumdoorsnede tussen 0,8 en 1,0 mm; boven de 1 mm gaat het om de 
Egelantier. De Egelantier heeft donkerroze bloemen, behaarde stijlen en een 
sterk opgerichte kelk aan de rijpe vrucht. De Kleinbloemige roos (Rosa 
micrantha)heeft lichtroze bloemen en een teruggeslagen kelk. Egelantiers hebben 
vaak twee soorten stekels: sterk gekromde en kleine naaldvormige stekels. 
Egelantiers worden vanouds al in tuinen gekweekt. 
 
Rosa spinosissima (Duinroosje) 
Het Duinroosje komt voor in 43 opnamen in de kuststrook. Het zwaartepunt ligt 
overduidelijk in de gemeenten De Panne en Koksijde met belangrijke voorkomens in 
de Houtsaegerduinen, de Oosthoekduinen, de Westhoek en de Oostvoorduinen. 
Duinrozen komen voornamelijk voor in de kalkrijke duinen. De duinroos is vaak een 
pionier in (secundair) overstoven duinen. Door uitlopers kunnen duinrozen grote 
klonale groepen vormen. Hierdoor heeft de laagblijvende struik een groot vermogen 
om zand vast te houden. De dwergstruik wordt gekenmerkt door de opvallend witte 
kroonbladen en gele nagel. De bottels kleuren bij rijpheid glimmend zwart of 
paarsachtig bruin. De stijlopening is groot en de kelkbladen zijn opgericht. Opvallend 
zijn de takken die zeer dicht met naaldvormige stekeltjes zijn bezet.  
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Rosa subcanina (Schijnhondsroos)  
Rosa subcanina behoort tot de zgn. struweelrozen. In 1% van de opnamen (op 
11 plaatsen) werd de soort aangetroffen. Ze lijken op de hondsrozen maar 
verschillen daarmee door een grote stijlopening (orificium) en de afstaande of 
opstaande kelk (bij rijpe vrucht). De struiken groeien meer rechtop (zoals bij de 
Egelantier) en stoelen gemakkelijk uit. We troffen deze zeer zeldzame rozensoort 
alleen aan in duingebieden: de Houtsaegerduinen (5-tal exx.), Cabourg 
(Adinkerke-De Panne), de Oostvoorduinen (Koksijde), op 6 locaties in de 
gemeente Knokke-Heist en 1 exemplaar op de rand van een bosje te Leke 
(Diksmuide).  
 
Rosa tomentella (Beklierde Heggenroos) 

Rosa tomentella behoort met 
5% tot de minder zeldzame 
rozentaxa in de provincie. Rosa 
tomentella onderscheidt zich 
van de Heggenroos door de 
meervoudig getande bladrand en 
de zowel behaarde als beklierde 
rhachis en nerven. Fikse 
populaties van deze roos werden 
aangetroffen in de 
Oostvoorduinen (Koksijde) en 
Knokke-Heist, maar ook in 
andere duingebieden en 
aangrenzende poldergebieden 
werd de soort opgemerkt. In het 
binnenland is de roos iets 
zeldzamer. De beklierde 
heggenroos komt soms voor in 
oude polderhagen. In het zuiden 
van de provincie is deze roos 
waargenomen in bosranden en 
houtkanten (o.a. Kooigem, 
Heuvelland). Opvallend in de 

verspreiding is een tamelijk grote populatie bij Merkem (Houthulst). Hier wordt 
de soort op vele plaatsen gezien met als concentratiepunt de Martjevaart. Een 
geïsoleerde groeiplaats vonden we te Zonnebeke in een houtkant bij Zeugeberg. 
 
Salix ssp. (wilgen). 
Het genus Salix omvat een groot aantal soorten. Deze zijn bijzonder lastig 
taxonomisch te ordenen vanwege intraspecifieke variatie en hybridisatie, en 
vooral ook vanwege het voorkomen van gekweekte cultivars en klonen. Het 
klonen van wilgen ten behoeve van de wijmen of griendteelt bestaat al tenminste 
vanaf de 16e eeuw. Een uitgebreide bespreking van de wilgentaxa die in het 
onderzoeksgebied voorkomen gebeurt in een afzonderlijk rapport (Zwaenepoel, 
2005). In dit rapport worden enkel de autochtone taxa die verspreid over de 
provincie voorkomen nader besproken. 
Van de drie op wilgen geïnventariseerde rivieren zijn de West-Vlaamse Schelde en 
Leie duidelijk de soortenrijkste, met resp. 23 en 22 taxa. De IJzer is met 18 wilgentaxa 
minder soortenrijk. Schelde en Leie scoren tevens hoger zowel in aantal autochtone 
als aantal cultuurtaxa. De (mogelijk) autochtone taxa zijn Schietwilg, Boswilg, Grauwe 
wilg, Rossige wilg, Grauwe x Rossige wilg, Kraakwilg, Bittere wilg var. lambertiana, 
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Grauwe x Geoorde wilg, Grauwe x Boswilg, Schiet x Kraakwilg en onder behoorlijk 
voorbehoud Katwilg en Amandelwilg. Van het cultuurspectrum is de Kraakwilg 
variëteit furcata bij Schelde, Salix x mollissima cv. Behaarde twijg (‘Lerenband’) bij 
Schelde en IJzer, Bittere wilg subspecies purpurea bij Leie en Amandelwilg klonen 
‘Groene reins’, ‘koffie- en melkkleurige takken’ en ‘donkere chocoladekleurige 
takken’, Salix dasyclados ‘Gewone kletters’ vooral bij Schelde, en Leie.  

In de duinen werden 31 verschillende wilgentaxa aangetroffen. Er komen minstens 
drie verschillende spectra voor:  

1. Van nature in de duinen voorkomend zijn de Schietwilg (Salix alba), Boswilg 
(Salix caprea), Grauwe wilg (Salix cinerea subspecies cinerea), Rossige wilg 
(Salix cinerea subspecies oleifolia, door veel auteurs ook als een aparte soort 
beschouwd en dan Salix atrocinerea genoemd), Kruipwilg (Salix repens 
subspecies dunensis). Verschillende van deze soorten kruisen ook vlot, 
waardoor ook de kruisingen Boswilg x Grauwe wilg (Salix x reichardtii), 
Grauwe wilg x Kruipwilg (Salix x subsericea), Grauwe x Rossige wilg (Salix x 
guinieri), Grauwe x Geoorde wilg (Salix x multinervis) in de duinen 
aangetroffen worden. 

2. De tweede reeks betreft de zogenaamde mandenmakerswilgen. Niet zozeer 
de mandenmakerij zelf deed ze hier belanden, dan wel het rijshout dat 
gebruikt werd om de duinen te fixeren. Op die manier belandden Katwilg 
(Salix viminalis), Duitse dot (Salix x dasyclados variëteit angustifolia kloon 
‘Gewone kletters’), Grauwe x Katwilg (Salix x smithiana), Salix x rubens 
variëteit basfordiana (‘gele wijmen’), Katwilg x Bittere wilg (Salix x rubra) e.a. 
in de duinen. Katwilg (Salix viminalis), Kat- x Grauwe wilg (Salix x holosericea) 
en Kat- x Boswilg (Salix x smithiana), Bittere wilg (Salix purpurea subspecies 
purpurea), Amandelwilg x Katwilg (Salix x mollissima var. undulata, = 
‘lerenband’), een Kraakwilgvariëteit (Salix fragilis var. russeliana = ‘Oud 
rood’), Duitse dot (Salix x dasyclados var. angustifolia klonen Gewone kletters 
en Kattekletters) en Amandelwilg (Salix triandra) werden ook als echte 
mandemakerswilgen in de duinen aangeplant op enkele locaties. Vooral de 
aangeplante Katwilg kruiste bovendien vlot in met autochtone, wilde wilgen 
waardoor secundair de kruisingen Katwilg x Grauwe wilg (Salix x holosericea), 
Katwilg x Boswilg (Salix x smithiana) en Katwilg x Kruipwilg (Salix x 
friesiana) ontstonden, in natte duinpannetjes. 

3. Tenslotte zijn er nog enkele sierwilgen die hier en daar zijn aangeplant, nl. 
de Berijpte wilg (Salix daphnoides) en in mindere mate de Kaspische zandwilg 
(Salix acutifolia). 

 
Salix alba (Schietwilg) 

Autochtone Schietwilg vinden we in 
ca. 35 % van de opnamen. 
Juist de Schietwilg is al eeuwenlang 
in cultuur waardoor het onderscheid 
met autochtone populaties niet 
eenvoudig is. Onder oude 
knotwilgen in traditionele 
landschappen kan zich mogelijk 
autochtoon genenmateriaal 
bevinden. In West-Vlaanderen 
hebben een groot aantal 
Schietwilgen een ‘c’ kwalificatie 
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gekregen. Niet uitgesloten is dat zich onder hybriden van de Schietwilg met de 
Kraakwilg, Bindwilg (Salix x rubens), autochtoon plantmateriaal bevindt.  
 
Schietwilg is zeer algemeen langs alle rivieren en ook overal elders, meestal als 
knotboom, in de rest van het cultuurlandschap. Alleen in de eigenlijke duinen is 
de soort eerder zeldzaam. Langs de IJzer zijn door de kunstmatige 
overstromingen van WO I oude exemplaren zeldzaam. De West-Vlaamse 
Schelde herbergt slechts dikke Schietwilgen tussen Spiere en Helkijn en te 
Waarmaarde. Aan de West-Vlaamse Leie komen geen Schietwilgen van meer dan 
3 m dikte voor! In de rest van het landschap komen oude, dikke Schietwilgen in 
elk belangrijk landschapstype voor, behalve in de duinen, waar ze alleen in de 
binnenduinrand te vinden zijn. In de Douvevallei te Westouter, Heuvelland haalt 
een exemplaar een omtrek van 7,7 m en is daarmee een van de dikste 
Schietwilgen van Vlaanderen. Ook een knotboom van 6 m omtrek in een 
meidoornhaag rond een boerderij in de Munkendoornstraat te Bellegem, Kortrijk 
is een speciale vermelding waard. 
 
Salix aurita (Geoorde wilg) 

Geoorde wilg werd in ca. 5 % van 
de opnamen gevonden. De 
Geoorde wilg is in Vlaanderen zeer 
zeldzaam en sterk achteruit gegaan. 
Het is een soort waarvan de 
groeiplaatsen door de 
schaalvergroting van de landbouw 
gemakkelijk verdwijnen. Ook door 
hybridisatie verdwijnt de soort. 
Geregeld vinden we echter 
hybriden waarbij het genetische 
aandeel van de Geoorde wilg 
duidelijk hoger is dan dat van de 
Grauwe wilg. 
We zien de soort in struwelen, 
bosranden en bermen op 
voedselarme zand- en 
veenbodems. Enkele grotere 
populaties zijn die in het 
Vloetemveld (mil. domein), het 
Militair domein van Houthulst, het 
St. Pietersveld en de Hendriksberg 
(beiden Wingene) 

Omdat de Geoorde wilg niet typisch is voor oude bos- en houtkantplaatsen zal 
de soort door ons hier en daar over het hoofd gezien zijn. 
Onder Salix cinerea werden al een paar hybriden vermeld met Geoorde wilg. 
Daarnaast hybridiseert Geoorde wilg sporadisch ook met Kruipwilg: Salix x 
ambigua. Dit taxon vonden we in Vloetemveld en het militair domein van 
Houthulst. 
In de Zandleemstreek is de soort uiterst zeldzaam. In de Leemstreek, de Polders 
en de Duinen ontbreekt ze in onze opnames. In de Zandstreek werd ze nog wel 
opgetekend in de gemeente Oostkamp, waar minstens nog een tiental 
verschillende groeiplaatsen zijn. Bijna steeds gaat het om één of hoogstens 
enkele exemplaren, temidden van overheersende Salix x multinervis en Grauwe 
wilg. De planten staan bijna steeds in de bosrand van bosjes op voormalige 
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heide. Opvallend is de afwezigheid van Geoorde wilg in geheel Brugge, ondanks 
de aanwezigheid van diverse heidereservaatjes. In Zedelgem-Jabbeke staat nog 
een grote populatie Geoorde wilg in het militair domein Vloetemveld. In de 
Zandleemstreek is Geoorde wilg quasi beperkt tot het militair domein van 
Houthulst, waar een grote populatie voorkomt. Geregeld komt Geoorde wilg 
voor in de zandstreken van de gemeenten Beernem, Ruiselede en Wingene, zoals 
bij Koningsbos, Lippensgoed/Bulskampveld en Vagevuurstraat (Ruiselede). 
 
Salix caprea (Boswilg) 
Boswilg is in 13% van de opnamen gevonden. Het is een wilg met een 
pionierskarakter. De soort heeft merendeels een ’b’ aanduiding gekregen.  
De Boswilg is een zeer algemeen taxon langs alle rivieren en ontbreekt hier quasi 
in geen enkele opname. Bij de overige bemonsteringsplaatsen is de frequentie 
beduidend lager.  
Ook werd in ca 5% van de opnamen de hybride van de Boswilg met de Grauwe 
wilg aangetroffen: Salix x reichardtii. Ze komt langs elke bemonsterde West-
Vlaamse rivier voor. Beide ouders zijn vlotte kolonisators en ook de kruising 
komt geregeld voor tussen de overvloed van zaailingen van Grauwe en Boswilg. 
Ook in de rest van de provincie is deze kruising vrij algemeen op 
pionierplaatsen. Vermoedelijk duiden we in het algemeen nog te weinig 
exemplaren als de kruising aan, doordat we ons beperken tot duidelijke 
intermediairen. De kruising vormt echter een continuüm, tussen beide uitersten. 
De kruising tussen Geoorde wilg en Boswilg, Salix x capreola, werd 
aangetroffen in de rand van een bosje te Hoesten, in Waardamme, Oostkamp en 
mogelijk bij Koningsbos (Beernem).  
 
Salix cinerea (Grauwe wilg) 
Grauwe wilg wordt in brede zin in 20 % van de opnamen waargenomen. Op 
plaatsen is de ondersoort S. cinerea cinerea genoteerd. Op plaatsen de 
ondersoort S. cinerea oleifolia, de Rossige wilg gevonden. 
Salix cinerea is een tamelijk algemene struikwilg. Het is een soort met een brede 
milieuamplitude, maar heeft haar zwaartepunt op natte voedselarme plaatsen. 
Grauwe wilgen kunnen ook massaal als pionier optreden. Veelal zien we daarbij 
struwelen met meerdere wilgentaxa. Ofschoon de Grauwe wilg ook wordt 
aangeplant gaan we er vanuit dat de struiken meestal autochtoon zijn. Ze hebben 
steeds de ‘b’ aanduiding gekregen. 
 
Salix cinerea subsp. oleifolia kenmerkt zich door een zwakkere beharing die 
roestkleurig is. Salix cinerea subsp. oleifolia bereikt in Vlaanderen haar 
noordgrens. In de kustduinen, waaronder bij Knokke-Heist komt de Rossige 
wilg vrij veel, deels struweelvormend, voor. 
 
Behalve de Grauwe wilg zien we, in 8 % van de opnamen, de hybride met de 
Geoorde wilg: Salix x multinervis. Deze hybride neemt ongeveer hetzelfde 
milieu in als de Grauwe wilg, maar staat gemiddeld droger. Het is bijvoorbeeld 
opvallend dat Grauwe wilg overheerste langs de oevers van de rivieren, maar de 
hybride in de riviervalleien. Mogelijk verdringt de hybride plaatselijk beide 
oudersoorten.  
 
De Grauwe wilg is zeer algemeen langs alle bemonsterde rivieren en verder ook 
in de rest van de provincie. De ondersoort cinerea is in de hele provincie veel 
algemener dan de ondersoort oleifolia, met uitzondering van de duinen, waar 
beide taxa ongeveer even algemeen blijken. In de Zandstreek is de kruising met 
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Geoorde wilg ongeveer even algemeen als Grauwe wilg zelf. In de Polders, de 
Zandleemstreek en de Leemstreek is Grauwe wilg duidelijk de algemeenste wilg 
van de nauw verwante taxa Geoorde wilg, Rossige wilg of hun kruisingen met 
Grauwe wilg. 
 
Vermeldenswaard is nog het voorkomen van de hybride van Salix cinerea subsp 
oleifolia met Salix aurita: Salix charrieri en de hybride van Salix cinerea subsp cinerea 
met Salix cinerea subsp. oleifolia: Salix x guinieri. Beide hybriden zijn spontaan en 
kunnen als autochtoon beschouwd worden.  

De verspreiding van Salix x guinieri volgt heel erg het patroon van Rossige wilg, 
maar is net nog iets algemener. Dat is vrij logisch, gezien het grote overwicht van de 
zeer algemene Grauwe wilg ten opzichte van de zeldzame Rossige wilg. Rossige wilg 
wordt weggekruist door Grauwe. Bij de rivierenbemonstering werd de kruising dan 
logischerwijze ook aangetroffen langs de Schelde en de Leie, waar ook al Rossige wilg 
gesignaleerd was. Langs de IJzer werden geen van beiden aangetroffen. Ook in de 
duinen, waar naar verhouding vrij veel Rossige wilg voorkomt, staat nog meer 
Rossige x Grauwe wilg. Elders in West-Vlaanderen komen Rossige wilg en de 
kruising verspreid, maar steeds vrij zeldzaam voor 

Salix charrieri een voor Vlaanderen zeldzame kruising werd aangetroffen in het 
militair domein Houthulst, in een nat heideterrein dicht bij de plas ‘De Moor’. 

Tenslotte noemen we de hybride met Salix viminalis, Salix x holosericea, die 
werd aangetroffen in 2 opnamen.Van deze kruising bestaan mogelijk twee 
herkenbare taxa, waarin de moederstruik in hoofdzaak het uiterlijk bepaalt 
(zogenaamde ‘matroclinale’ overerving). Het ene taxon is gekweekt, het andere 
spontaan. We verwijzen naar de uitgebreide toelichting in het wilgenrapport 
(Zwaenepoel, 2005). Aan de West-Vlaamse Schelde komt een enorme 
hakhoutstoof van 6 m omtrek voor, net vóór het dorp van Spiere. Gezien het 
tamelijk brede blad vermoeden we een spontane kruising tussen een vrouwelijke 
Grauwe wilg en een mannelijke Katwilg. Aan de Leie werd dit taxon op twee 
plaatsen aangetroffen, namelijk te Wervik (hakhoutstoof van circa 10 m) en te 
Marke. Aan de IJzer werd slechts één plant aangetroffen (Sint-Jakobskapelle). 
Verder is Salix x holosericea opvallend veel aangetroffen in de duinen. Hier staan 
meer Salix x holosericea planten dan in de rest van Vlaanderen. Klaarblijkelijk zijn 
er twee verklaringen. Vooreerst vinden we dit taxon als oud cultuurplant terug in 
manifest geplante rijen of perceeltjes, meestal nabij oude vissershuisjes-
boerderijtjes op de binnenduinrand. Het betreft hier vooral de smalbladige vorm. 
Toch worden ook her en der exemplaren gevonden in meer natuurlijke 
omstandigheden (bijv. duinpannen), waar we dan eerder spontane kruisingen 
vermoeden. Wellicht is de kruising gebaat met een zekere kalkrijkdom, want 
overal elders in Vlaanderen is Salix x holosericea een behoorlijk zeldzaam taxon. 
Elders in West-Vlaanderen is Salix x holosericea een stuk zeldzamer. In de polders 
werden geplante exemplaren rond een boerderij aangetroffen te Adinkerke en de 
spontane kruising in de Snaaskerkepolder. In de Blankaart te Woumen komen 
nogal wat exemplaren voor, en uit oude foto’s blijkt dat hier in het begin van de 
20ste eeuw mandenmakers actief waren. Vermoedelijk zijn deze holosericea’s daar 
overblijfselen van, hoewel spontane kruising evenmin kan uitgesloten worden, 
gezien het om de breedbladige vorm gaat. In de Zandstreek komt een 
wijmenperceel voor te Moerbrugge, Oostkamp, met duidelijk de smalbladige oud 
cultuurvorm in nog herkenbaar plantverband en ook met andere 
mandenmakerswilgen in de buurt. Verder komen ook individuele exemplaren 
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voor, die vermoedelijk als spontane kruisingen moeten beschouwd worden, 
bijvoorbeeld in de Leiemeersen te Oostkamp, langs het kanaal Brugge-Gent, 
nabij de Steenbrugse bosjes te Oostkamp en de Gulke Putten te Wingene. 
 
Salix fragilis var fragilis (Kraakwilg) 
Kraakwilg is als autochoon taxon gevonden in 8.% van de opnamen. Voor de 
Kraakwilg gelden dezelfde problemen als voor de Schietwilg. In de provincie is 
de Kraakwilg vrij zeldzaam. Ze krijgen grotendeels de ‘c’ aanduiding.  
Deze enige oorspronkelijk inheemse Kraakwilgvariëteit werd langs de West-
Vlaamse Schelde en Leie aangetroffen, maar niet langs de IJzer. Dit laatste moet 
naar alle waarschijnlijkheid toegeschreven worden aan de overstromingen met 
brak water uit de eerste wereldoorlog. Langs de Schelde komt deze Kraakwilg 
overvloedig voor en er zijn enkele monumentale hakhoutstoven bij die 5 tot 6 
meter omtrek halen (Spiere en Helkijn, Outrijve, Waarmaarde). Ook langs de 
Leie komt Kraakwilg vrij frequent voor, maar er is slechts één plaats met een 
echt oud exemplaar, een hakhoutstoof van 5 m omtrek te Wervik. Ook elders in 
het landschap komen geregeld Kraakwilgen voor, meestal als knotbomen in 
perceelsscheidingen, soms als hakhout of opgaande boom. In de duinen werden 
mooie exemplaren opgetekend op de binnenduinrand van de oude duinen te 
Adinkerke (stoof van 6 m omtrek,) en bij een oud vissershuisje in de 
Westhinderstraat 74 te Oostduinkerke (opgaande boom met stamomtrek van 250 
cm). Ook de zeldzame cultuurvariëteit furcata werd hier op verschillende 
plaatsen aangetroffen (Calmeynbos, duin-polder-overgang Koksijde, RWZI 
Nieuwpoort). 
In de Polders bleek Kraakwilg uiterst zeldzaam. Meer in het binnenland komen, 
her en der verspreid, Kraakwilgen voor, maar er zijn weinig oude bomen bij. Een 
enorme hakhoutstoof van ongeveer 10 m omtrek in een houtkant van de 
toegangsdreef van de Warande van Gruuthuse te Oostkamp, een hakhoutstoof 
van 5 m omtrek in een houtkant nabij de Chartreusenweg te Sint-Michiels, 
Brugge, en een opgaande boom van 3 m omtrek in een huisweitje in de 
Margareta van Vlaanderenstraat te Sint-Kruis, Brugge zijn een speciale 
vermelding waard. Bij een detailonderzoek van het Beverhoutsveld (Oostkamp, 
Beernem, Prov. West-Vlaanderen) met enkele duizenden knotwilgen werden 
slechts een tiental Kraakwilgen aangetroffen, wat vermoedelijk een vrij goed 
beeld heeft over de verhouding Schietwilgen-Kraakwilgen in het algemeen. In 
het zandleemgebied is Kraakwilg geregeld genoteerd, meestal in de c-categorie. 
 
Salix purpurea L. ssp. lambertiana (Bittere wilg) 
Deze oorspronkelijk inheemse ondersoort van Bittere wilg werd langs Schelde, 
Leie en IJzer aangetroffen. Langs de Schelde staat één oude hakhoutstoof van 3 
m omtrek, op de linkeroever, te Kerkhove, net voor de grens met Oost-
Vlaanderen. Vermoedelijk heeft die verschillende dijkverzwaringen overleefd. 
Aan de Leie staan minstens op vijf plaatsen Bittere wilgen, die vermoedelijk 
aanspraak kunnen maken op een autochtone status. Het gaat telkens om oude 
hakhoutstoven van ongeveer 4 m. omtrek. De vaststelling van de autochtone 
status wordt bemoeilijkt, doordat ook de oud cultuurvorm subspecies purpurea 
her en der voorkomt. Beide taxa kunnen kruisen en spontane intermediairen 
vormen. Net zoals aan de Schelde hebben ook deze Bittere wilgen vermoedelijk 
verschillende dijkverzwaringen overleefd. Aan de IJzer werden 2 locaties en 4 
planten Bittere wilg (subspecies lambertiana) aangetroffen. De meeste rivier-
Bittere wilgen kregen b –aanduidingen, omdat er ook al negentiende-eeuwse 
meldingen zijn en omdat het vaak om oude stoven gaat. In de rest van West-
Vlaanderen is Salix purpurea subspecies lambertiana uiterst zeldzaam. Alleen in de 
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duinen werden nog op enkele plaatsen Bittere wilgen aangetroffen, die de wilde 
ondersoort lambertiana ogen (Bredene, ten westen van het natuurreservaat de 
Paalsteenpanne (geen opname) en in de Noordduinen te Koksijde, net naast de 
molen). Of deze wilgen ook oorspronkelijk inheems moeten bestempeld worden 
is lastig om te beoordelen. Dit kan opgeslagen rijshout zijn dat van aan de 
Schelde afkomstig is, het kunnen zaailingen zijn van cultuurplanten (Bittere wilg 
is een decoratief struikje), of het kunnen inderdaad spontane vestigingen zijn van 
oorspronkelijk inheemse Bittere wilgen. Ze kregen p/s/c aanduidingen. 
 
Salix repens subsp. repens(Kruipwilg) 
Kruipwilg komt voor in bijna 7 % van de opnamen en is zeldzaam. 
Bij de kartering van oorspronkelijk inheemse bomen en struiken is dit taxon 
ongetwijfeld zwaar onderbemonsterd, omdat Kruipwilg geen typische oud 
bossoort is. De ondersoort repens is vooral een heidesoort. Een klassiek 
verspreidingskaartje van de floradatabank van Flower vzw bijvoorbeeld levert 
dan ook een betrouwbaarder en vollediger beeld voor deze soort op. Bovendien 
wordt dit taxon nauwelijks aangeplant, waardoor het verspreidingspatroon vrij 
betrouwbaar is voor de aanduiding van oorspronkelijk inheems materiaal. 
Kruipwilg subspecies repens is nog in de meeste heiderelicten (Vloetemveld 
Zedelgem-Jabbeke, militair domein Houthulst, Bulskampveld Beernem, Gulke 
Putten Wingene, Schobbejakshoogte Sint-Kruis, Rode dopheireservaat Sint-
Andries, heidereservaatje Zevekerke Sint-Andries) aanwezig, maar is in aantal 
enorm afgenomen, zo blijkt uit verschillende detailkarteringen van selecte 
gebieden. Ook onder de eiken- en beukendreven van de recente 
ontginningsgebieden kan Kruipwilg nog nu en dan worden aangetroffen, maar 
hier is het taxon nog zeldzamer. 
De hybride met Geoorde wilg werd onder Geoorde wilg al genoemd.  
 
Salix repens subsp. dunensis (Kruipwilg) 
Binnen West-Vlaanderen is deze ondersoort van Kruipwilg in de eerste plaats 
een duintaxon, dat in alle duingebieden nog vrij frequent voorkomt. In het 
binnenland bestaan overgangen tussen dit taxon en de subspecies repens, die 
daar veruit het algemeenste taxon is. 
Grauwe x Kruipwilg, Salix x subsericea is op drie verschillende plaatsen 
aangetroffen in de West-Vlaamse duinen, meer bepaald in vochtige duinpannen 
(Zwinbosjes, Knokke; de Kartuizerduinen, grens Koksijde-Nieuwpoort; Ter 
Yde, Koksijde). 
 
Salix x rubens (Schiet- x Kraakwilg) 
De kruising tussen Schiet- en Kraakwilg werd aangetroffen langs IJzer Leie en 
Schelde. Echte oude exemplaren kwamen daarbij echter niet voor. De oudste 
exemplaren staan langs de Leie. De maximale stamomtrek bedroeg niet meer dan 
2,5 m, de grootste stoofomtrek niet meer dan 3 m. Elders in het landschap is 
deze kruising vooral algemeen als knotboom, soms als hakhout en eerder 
uitzonderlijk als opgaande boom. Mooie exemplaren staan er onder meer langs 
de Getebeek te Hertsberge (hakhoutstoof van 5 m omtrek) en in een moerasje 
langs de Beernemse straat te Moerbrugge, Oostkamp (hakhoutstoof 4m omtrek).  
 
Salix triandra (Amandelwilg)  
De Amandelwilgen in Vlaanderen zijn voor het overgrote deel oud 
cultuurklonen voor de mandenmakerij. Deze zijn meestal te herkennen aan de 
twijgkleur in combinatie met het geslacht. Doordat er echter zowel mannelijke 
als vrouwelijke klonen voorkomen kunnen die onderling ook kruisen, zeker na 
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een periode van verwaarlozing en verwildering van de cultuurtaxa. Die zaailingen 
zijn nog zeer moeilijk te onderscheiden van ‘wilde’ Amandelwilgen. Hoewel ze in 
overgrote meerderheid dus van cultuurtaxa afstammen, kunnen we niet helemaal 
uitsluiten dat er ook nog wat oorspronkelijk inheemse Amandelwilgen tussen 
zitten. Daarom worden deze Amandelwilgen met p/s/c aangeduid. De p/s slaat 
op verwildering door uitzaaiingen, vanuit aanplant. De c houdt een geringe kans 
open op autochtone exemplaren. Hier behandelen we enkel deze zaailingen. De 
cultuurvormen van Amandelwilg worden in het wilgenrapport (Zwaenepoel 
2005) uitgebreid behandeld 
 
Bij de rivierenbemonstering zijn zaailingen van Amandelwilgen aangetroffen 
langs de Schelde, de Leie en de IJzer. Aan de Schelde en de Leie 
vertegenwoordigen de zaailingen een minderheid ten opzichte van manifeste 
cultuurklonen en is het vermoeden dus zeer groot dat het hier om uitzaaiing van 
oude cultuur-Amandelwilgen gaat. Langs de IJzer is de situatie enigszins anders. 
Hier overwegen Amandelwilgen zonder duidelijk aanwijsbare cultuurvariëteit. De 
vermoedelijke verklaring is dat het hele spectrum oud cultuurwilgen weggeveegd 
is door de kunstmatige overstromingen van de IJzervallei in WO-I. De huidige 
Amandelwilgen zijn vermoedelijk zaailingen van wat resteerde aan 
Amandelwilgen, hogerop de valleihellingen. Of het daarom om een 
oorspronkelijk inheems spectrum gaat is evenmin erg waarschijnlijk. Ook hier is 
uitzaaiing van cultuurplanten waarschijnlijker. Buiten het rivierengebied worden 
regelmatig zaailingen van Amandelwilgen aangetroffen in natte pioniersmilieus. 
In natte duinpannen is het een zeldzaam taxon. Er zijn enkele waarnemingen aan 
de westkust. Ook dat zou kunnen wijzen op het gebrek aan oorspronkelijk 
inheemse Amandelwilgen. De zaailingen stammen ook hier wellicht af van 
cultuurwilgen en de kans om een geschikte duinpanne te vinden is niet 
vanzelfsprekend als er geen gekweekte populatie vlakbij voorkomt. In de polders 
treffen we Amandelwilg vooral aan op de opgespoten terreinen van de haven 
van Zeebrugge. In het binnenland is Amandelwilg niet zeldzaam op de oevers 
van verschillende kanalen. Mogelijk autochtone Amandelwilg zagen we in Tielt, 
in een bosje te Aarsele en bij Strichtensgoed in Ruiselede. 
 
Salix viminalis (Katwilg) 
De Katwilg moet waarschijnlijk opgevat worden als een archeofyt. De Romeinen 
zouden de plant van Siberië naar onze contreien hebben meegebracht. Veruit de 
meeste Katwilgen zijn vrouwelijk en hebben een bleke twijgkleur (eenjarige 
twijgen in de winter!). De volksnaam is ‘Gele wiedauw’, wat verwijst naar 19e en 
20e eeuwse cultuurplanten. Mannelijke exemplaren en exemplaren met 
donkerder twijgkleuren verwijzen meestal naar oudere cultuurvormen: de 
volksbenamingen ’Bruine’, ‘Zwarte’en ‘Rode Wiedauw’. Enige twijfel over het 
toch voorkomen van eventuele autochtone herkomsten blijft bestaan. Op een 
locatie (Plaatsduinen, Koksijde) werd de kruising met Geoorde wilg, Salix x 
friesiana, aangetroffen. 
 
Sambucus nigra (Gewone vlier) 
Gewone vlier behoort met 69 % voorkomen tot de meer algemene soorten van 
de provincie. 
Soms groeien ze boomvormig uit, maar toch meestal meerstammig. De Gewone 
vlier is een echte cultuurvolger en zaait zich gemakkelijk generatief uit. Hoewel 
zijn autochtoon karakter moeilijk is vast te stellen, zal veel plantmateriaal op de 
onderzochte groeiplaatsen oorspronkelijk zijn. De vlier kan zich gemakkelijk via 
vogels verspreiden.  
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Sambucus racemosa (Trosvlier) 
Trosvlier is met drie vindplaatsen een nieuwkomer in het gebied. 
De Trosvlier is in West-Vlaanderen op te vatten als een neofyt. De Trosvlier is 
van oorsprong een soort van bergland, maar heeft zich in de afgelopen eeuw 
steeds verder uitgebreid in het laagland gebied. De soort werd bijvoorbeeld 
aangetroffen te Sint-Andries (Brugge), Oostkamp en in de bossen ten oosten van 
Ieper. 
 
Solanum dulcamara (Bitterzoet) 
Bitterzoet is in 15 % van de opnamen gevonden. 
Bitterzoet wordt nooit aangeplant. Aangenomen kan worden dat alle 
waarnemingen van deze houtige liaan van de natte milieus autochtone 
exemplaren betreffen. De soort heeft soms een pionierskarakter. Op vochtige en 
natte plaatsen komt Bitterzoet in West-Vlaanderen regelmatig voor. 
 
Sorbus aucuparia (Wilde lijsterbes) 
Wilde lijsterbes is met 16 % van de opnamelocaties een tamelijk algemene 
autochtone boom van de provincie. 
Ze is een pioniersoort voor bossen en komt voor op niet te arme en niet te rijke 
bodems, vooral in het Eiken-Berkenbos en het Wintereiken-Beukenbos met 
overgangen naar andere bostypen. Doordat de soort zich gemakkelijk via 

besetende vogels verspreidt 
en bovendien vaak 
aangeplant wordt is het 
autochtone karakter vaak 
enigszins twijfelachtig. De 
locaties het Vliegend Paard 
te Beernem en de Gulke 
Putten te Wingene vallen in 
de b-categorie. Binnen de 
Wilde lijsterbes is enige 
morfologische variatie, 
o.m. in de mate van 
bladbeharing aanwezig.  
 

Tilia cordata (Winterlinde) 
Winterlinde is op 4 locaties (Westvlaamse Heuvels niet inbegrepen) als mogelijk 
autochtoon beoordeeld. 
De soort is hier en daar in Vlaanderen als hakhoutrelict bewaard gebleven. Zo 
nu en dan worden bij boerenhoeve Winterlinden als inkomboom geplant. Een 
solitaire Winterlinde bij een boerderij in Veldegem, een boom in een haag bij een 
hoeve in Oostkamp, een exemplaar bij Schuiferskapelle (Tielt) met omvangrijke 
stoof en in een haag te Zonnebeke komen mogelijke autochtone exemplaren 
voor, aangeduid met c- karakter. 
 
Tilia platyphyllos (Zomerlinde) 
De Zomerlinde is vooral een bergboomsoort en is dan ook in Vlaanderen een 
zeldzame soort. Aan 2 Zomerlindes is een autochtone status toegekend: de 
Zomerlinde van Oostkamp en die aan de Elshoek bij de Kapellebeek (Tielt) 
In de provincie zijn er enkele bijzondere waardevolle locaties van cultuurlindes 
en meer bepaald van de hybride Hollandse linde (Tilia x europaea). Zo 
ondermeer in het Veltembos te Sint-Kruis waar de bomen (6m omtrek) 
vermoedelijk dateren uit de 18de eeuw, de periode waarin rond het landgoed het 
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park is aangelegd. Het betreft hier relicten van oude klonen die uit oogpunt van 
cultuurhistorie een grote waarde vertegenwoordigen. Verondersteld kan worden 
dat er sinds de 17e eeuw, en mogelijk al eerder, hybride lindes werden ontdekt en 
verhandeld door Vlaamse kwekers. Vergelijkbare boomkwekerijen bestonden in 
Holland (Maes, 1996 en 2002). Voor het Sterrebos te Rumbeke is bij 
IBW/VIOE i.o.v. Provincie W-Vl een afzonderlijk onderzoekje lopende naar 
linde-hybriden in het parkbos, ondermeer de halve cirkel aan de kwadrantvijvers 
en een aantal relicten van kleine cirkelvormige aanplantingen in zgn. obettes 
(info Tuur De Haeck en Geert Van Der Linden). 

 
Zomerlinde op het kerkhof bij Avekapelle 

 
Ulex europaea (Gaspeldoorn) 

Gaspeldoorn is in 2 % van de 
opnamen aangetroffen. 
Deze in Vlaanderen zeer zeldzame 
bremachtige struik, is karakteristiek 
als pionier op zandgrond. 
Gaspeldoorn wordt ook wel 
gekweekt en kan van daaruit 
uitzaaien. In de meeste gevallen is er 
van uit gegaan dan de soort 
autochtoon is.In West-Vlaanderen is 
de soort ondermeer waargenomen bij 
Ruiselede, Wingene en Beernem, 
veelal in kanaaltaluds en in het 
duingebied van Cabourg, de 
Schuddebeurze te Westende, 
Knokke-Heist en nabij Bredene en de 
Haan. Omdat Gaspeldoorn geen 
typische soort is van oud bos locaties, 
zijn er zeker groeiplaatsen over het 
hoofd gezien bij dit onderzoek. Het 
lijkt er op dat Gaspeldoorn zich in de 
duinen onder veranderd beheer 
langzaam uitbreidt. 
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De Panne
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Deerlijk
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Ulmus laevis (Fladderiep of Steeliep) 
Fladderiep komt voor op 6 locaties.  
De Fladderiep is een karakteristieke iepensoort van het rivieren en bekengebied. 
In de rest van Vlaanderen is de soort eveneens zeer zeldzaam (> 10 
vindplaatsen). Interessant is dat de soort geen last heeft van de iepziekte. 
Vermeldenswaard is de vondst van een tiental grote hakhoutstoven van 
Fladderiep op de binnenduinrand van de Oosthoekduinen (De Panne). 
Omvangrijke hakhoutstoven zijn ook gevonden in de Vorte Bossen (Ruiselede). 
In het Veltembos te Sint-Kruis komen eveneens enkele mooie Fladderiepen voor 
van meer dan 3 m omtrek. Ze stammen vermoedelijk van de 18de eeuwse 
parkaanleg rond het landgoed uit die tijd. Daar wijzen ook de Tilia x hollandica’s 
van 6m omtrek nog op. 

 
Vruchten van de Fladderiep 

 
Ulmus minor (Gladde iep) 
Gladde iep is met een voorkomen van 16 % een meer algemene verschijning in 
de provincie West-Vlaanderen. Het gaat vooral om hagen en houtkanten en 
minder om bos(randen) Gezien het feit dat deze iepensoort in het verleden vrij 
veel is aangeplant, is het autochtone karakter niet altijd duidelijk. Gladde iep in 
oude hagen of in relatief oude bosjes op de binnenduinrand zijn vaak bedacht 
met een ‘b-status’. We gaan er van uit dat, ook al kan het hier om 
cultuurmateriaal gaan, er meer dan waarschijnlijk autochtoon genenmateriaal uit 
het nabijgelegen achterland in aanwezig is. Van Gladde iep komt een vorm voor 
met behaarde twijgen en vrij rond blad die wel gerekend wordt tot Ulmus 
procera (Engelse iep). Dit taxon is een aantal malen in oude hagen aangetroffen. 
 
Ulmus glabra (Ruwe iep) 
Ruwe iep (Ulmus glabra) is in West-Vlaanderen niet aangetroffen.  
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Viburnum lantana (Wollige sneeuwbal) 
Wollige sneeuwbal is een zeldzame soort in West-Vlaanderen, die in haar 
voorkomen beperkt is tot de kalkrijke duinen van de Westkust, maar daar 
vermoedelijk niet autochtoon is. Ze is min of meer gebonden aan matig droge, 
kalkrijke standplaatsen. De herkomst van het genenmateriaal is niet duidelijk. De 
soort komt in Noord-Frankrijk voor en is hier vermoedelijk ook autochtoon. Of 
de exemplaren in de West-Vlaamse kustduinen hiermee verwant zijn, dan wel 
nog een andere herkomst hebben, zou moeten blijken uit verder genetisch 
onderzoek. Ontsnapping uit tuinen of verwildering uit oude houtkanten valt 
evenmin uit te sluiten. 
 
Viburnum opulus (Gelderse roos) 
Gelderse roos is in 11 % van de locaties gevonden. 
Deze struik komt niet algemeen voor in het onderzochte gebied, en meestal in 
kleine aantallen. Ze is min of meer gebonden aan vochtige standplaatsen. Vooral 
in vochtige bosgedeelten lang beken is de Gelderse roos meer algemeen. 
Ofschoon vogels de bessen weinig verorberen, blijkt de Gelderse roos zich toch 
geregeld generatief te verspreiden en te verjongen.  
 
Viscum album (Maretak) 
 
West-Vlaamse groeiplaatsen van deze wintergroene halfparasiet zijn uiterst 
zeldzaam. In het Hannecartbos (Koksijde) en het Calmeynbos (De Panne) werd 
telkens 1 exemplaar op populier waargenomen.  
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Bijlage 1 
Lijst van planten met voorkeur voor oud bos, bosrand en houtkant 
 
Wetenschappelijke naam: Nederlandse naam: indicatie: 
Actaea spicata Christoffelkruid 1 1 
Adoxa moschatellina Muskuskruid 1 
Agrimonia procera Welriekende agrimonie m 
Allium scorodoprasum Slangelook 2 
Allium ursinum Daslook m 
Anemone nemorosa Bosanemoon z 
Anemone ranunculoides Gele anemoon 1 
Arum maculatum Gevlekte aronskelk 2 
Blechnum spicant Dubbelloof z 
Brachypodium sylvaticum Boskortsteel 1 
Campanula trachelium Ruig klokje m 
Carex digitata Vingerzegge 1 
Carex elongata Elzenzegge 2 
Carex laevigata Gladde zegge 1 
Carex pallescens Bleke zegge z 
Carex pendula Hangende zegge m 
Carex strigosa Slanke zegge s 
Carex sylvatica Boszegge m 
Chrysosplenium alternifolium Verspreidbladig goudveil 1 
Chrysosplenium oppositifolium Paarbladig goudveil z 
Circaea lutetiana Groot heksenkruid 1 
Circaea x intermedia Klein heksenkruid 1 
Convallaria majalis Lelietje-van-dalen m 
Corydalis solida Vingerhelmbloem z 
Crataegus laevigata Tweestijlige meidoorn z 
Crataegus x macrocarpa Tweestijlige x Koraalmeidoorn 2 
Crataegus x media  Tweest. x Eenstijlige meidoorn 2 
Daphne mezereum Rood peperboompje 1 
Elymus caninus Hondstarwegras 1 
Epilobium montanum Bergbasterdwederik 1 
Equisetum sylvaticum Bospaardestaart m 
Euphorbia amygdaloides Amandelwolfsmelk s 
Euphorbia dulcis Zoete wolfsmelk z 
Festuca gigantea Reuzenzwenkgras 1 
Gagea lutea Bosgeelster 1 
Gagea spathacea Schedegeelster m 
Galium odoratum Lievevrouwebedstro m 
Galium sylvaticum Boswalstro 2 
Geum rivale Knikkend nagelkruid 1 
Gymnocarpium dryopteris Gebogen driehoeksvaren 1 
Helleborus viridis Wrangwortel 1 
Hieracium murorum Muurhavikskruid z 
Hieracium sabaudum Boshavikskruid 1 
Hieracium vulgatum Dicht havikskruid z 
Hordelymus europaeus Bosgerst 1 
Hyacinthoides non-scripta Wilde hyacint m 
Hypericum hirsutum Ruig hertshooi m 
Hypericum pulchrum Fraai hertshooi z 
Impatiens noli-tangere Groot springzaad z 
Lamiastrum galeobdolon Gele dovenetel z 
Lathraea squamaria Bleke schubwortel 1 
Lathyrus sylvestris Boslathyrus m 
Lathyrus vernus Voorjaarslathyrus 1 
Luzula luzuloides Witte veldbies 1 
 
 

 
wetenschappelijk naam: Nederlandse naam: indicatie: 
Luzula pilosa Ruige veldbies s 
Luzula sylvatica Grote veldbies m 
Lysimachia nemorum Boswederik m 
Maianthemum bifolium Dalkruid m 
Malus sylvestris Wilde appel z 
Melampyrum pratense Hengel z 
Melica nutans Knikkend parelgras 1 
Melica uniflora Eenbloemig parelgras s 
Mercurialis perennis Bosbingelkruid z 
Mespilus germanica Mispel z 
Milium effusum Bosgierstgras z 
Narcissus pseudonarcissus Wilde narcis s.l. m 
Neottia nidus-avis Vogelnestje z 
Orchis mascula Mannetjesorchis m 
Oxalis acetosella Witte klaverzuring m 
Paris quadrifolia Eenbes m 
Phegopteris connectilis Smalle beukvaren 1 
Phyteuma spicatum Zwartblauwe en Witte rapunzel z 
Poa nemoralis Schaduwgras 2 
Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel z 
Polygonatum odoratum Welriekende salomonszegel z 
Polypodium vulgare Gewone eikvaren z 
Polystichum aculeatum Stijve naaldvaren z 
Potentilla sterilis Aardbeiganzerik z 
Primula elatior Slanke sleutelbloem 1 
Primula vulgaris Stengelloze sleutelbloem z 
Pteridium aquilinum Adelaarsvaren z 
Pulmonaria montana Smal longkruid z 
Pulmonaria obscura Ongevlekt longenkruid 1 
Pulmonaria officinalis Gevlekt longkruid z 
Pyrus pyraster Wilde peer z 
Quercus petraea Wintereik 2 
Ranunculus auricomus Gulden boterbloem z 
Ranunculus polyanthemos Bosboterbloem 1 
Rhamnus cathartica Wegedoorn 1 
Rosa arvensis Bosroos z 
Sanicula europaea Heelkruid m 
Solidago virgaurea Echte guldenroede m 
Sorbus aria Meelbes 2 
Sorbus torminalis Elsbes z 
Stachys officinalis Betonie z 
Stellaria holostea Grote muur 1 
Stellaria nemorum Bosmuur s 
Tamus communis Spekwortel z 
Teucrium scorodonia Valse salie z 
Tilia cordata Winterlinde 1 
Trientalis europaea Zevenster 2 
Ulmus glabra Ruwe iep 2 
Ulmus glabra var. cornuta Ruwe iep 2 
Ulmus laevis Fladderiep 1 
Veronica montana Bosereprijs m 
Vinca minor Kleine maagdenpalm m 
Viola reichenbachiana Donkersporig bosviooltje z 
Viola riviniana Bleeksporig bosviooltje 2 
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Bijlage 2 
Ontwerpnaamlijst van autochtone bomen en struiken in Vlaanderen 
 
Hieronder volgt een ontwerplijst van de autochtone bomen en struiken in Vlaanderen. Bij de naamgeving is in principe BioBase 1997, Register 
Biodiversiteit (CBS, Voorburg / Heerlen, 1997) gevolgd. Indien soorten of variëteiten niet zijn opgenomen wordt de Duitse Standardliste gevolgd (R. 
Wisskirchen und H. Haeupler, 1998). Zie ook J. Lambinon (in Dumortiera, 1998).  

Buiten beschouwing gelaten zijn vrijwel alle braamsoorten en de houtige soorten met winterknoppen beneden de 50 cm, de chamaefyten. 
Tot de laatste behoren geslachten als Teucrium, Ononis en Oxycoccus. 
De naamgeving van de soorten van de geslachten Populus en Salix is volgens de Standardliste. Voor specifieke hybriden, variëteiten en 
forma's bij Populus en Salix is uitgegaan van Meikle (Meikle, R.D., 1984). De kruisingen bij de wilgen kennen, met uitzondering van de 
Bindwilg (Salix rubens = S. alba x fragilis) geen Nederlandse namen.  
Bij het geslacht Rosa wordt H. Henker gevolgd (Henker, 2000). Hun opvattingen zijn ook opgenomen in de Standardliste 1998. Rosa x 
nitidula (Rosa canina x Rosa rubiginosa) is volgens Graham & Primavesi (1993). Rosa x irregularis voor de hybride van Rosa arvensis x 
Rosa canina volgens Lambinon, 1998. 
Het geslacht Crataegus is naar de monografie van K.I. Christensen (Christensen, 1992). Een aantal namen is volgens het overzicht van 
gewijzigde naamgevingen van Lambinon vermeld in Dumortiera (Lambinon. J., 1998): Crataegus x subsphaericea voor de hybride van C. 
rhypidophylla x C. monogyna (voorheen Crataegus x kyrtostyla, in Dumortiera staat abusievelijk Crataegus x subsphaerica. 
Pyrus pyraster is de naamgeving voor de Wilde Peer. Pyrus communis wordt gebruikt voor de tamme en soms verwilderde peer (Hegi, 
1994). Euonymus europaeus is de juiste naam voor Wilde kardinaalsmuts, niet Evonymus europaeus. Voor de hybride van Malus 
sylvestris met Malus domestica is de werknaam Malus x sylvestris gebruikt (Malus*sy). Bij Prunus avium kan onderscheid gemaakt 
worden in Prunus avium ssp. avium (de wilde Zoete kers) en Prunus avium ssp. juliana (de gekweekte Zoete kers). Het geslacht Braam 
(Rubus) is volgens Weber (Weber, 1985; in de flora van Hegi). Quercus x kerneri volgens Lambinon, 1998.  
In de lijst is ook de Mispel (Mespilus germanica) opgenomen. Deze soort is strikt genomen niet autochtoon, maar een archeofyt, die al in 
de Middeleeuwen in onze bossen voorkwam. Enigszins vergelijkbaar zijn soorten als Tamme kastanje (Castanea sativa), Kroospruim 
(Prunus domestica ssp. insititia), Kerspruim (Prunus cerasifera), Heesterpruim (Prunus x fruticans) en Katwilg (Salix viminalis). De soorten 
die in de ontwerpnaamlijst worden genoemd zijn niet altijd in het gehele land autochtoon.  
Soorten waarvan het autochtoon karakter niet geheel duidelijk is, zijn met een * aangegeven.  
 
verklaring tekens: 
*  mogelijk inheems in Vlaanderen of autochtoon karakter onduidelijk 
**  (mogelijk) archeofyt 
***  vermoedelijk uitgestorven.
 
 

 
 

Wetenschappelijke naam    Naamcode: Nederlandse naam: 
Acer campestre acer cam Spaanse aak 
Acer pseudoplatanus* acer pse Gewone esdoorn 
Alnus glutinosa alnusglu Zwarte els  
Alnus incana* alnusinc Witte els 
Berberis vulgaris berbevul Zuurbes 
Betula pendula betulpen Ruwe berk 
Betula pubescens betulpub Zachte berk 
Betula x aurata betul*au Ruwe x Zachte berk 
Calluna vulgaris calluvul Struikhei 
Carpinus betulus carpibet Haagbeuk 
Castanea sativa* castasat Tamme kastanje 
Clematis vitalba clemavit Bosrank 
Cornus mas cornumas Gele kornoelje 
Cornus sanguinea cornusan Rode kornoelje 
Corylus avellana corylave Hazelaar 
Crataegus laevigata cratalae Tweestijlige meidoorn 
Crataegus monogyna cratamon Eenstijlige meidoorn 
Crataegus rhipidophylla*/*** cratarhi Koraalmeidoorn 
Crataegus x macrocarpa crata*ma Tweestijlige x Koraalmeidoorn 
Crataegus x media crata*me Tweestijlige x Eenstijlige 
meidoorn 
Crataegus x subsphaericea  crata*su Eenstijlige x Koraalmeidoorn 
Cytisus scoparius cytissco Brem 
Daphne mezereum daphnmez Rood peperboompje 
Ephedra distachya* epheddis Ephedra 
Erica cinerea ericacin Rode dophei 
Erica tetralix ericatet Gewone dophei 
Euonymus europaeus euonyeur Wilde kardinaalsmuts 
Fagus sylvatica fagussyl Beuk 
Fraxinus excelsior fraxiexc Gewone es 
Genista anglica genisang Stekelbrem 
Genista pilosa genispil Kruipbrem 
Genista tinctoria genistin Verfbrem 
Genistella sagitalis*** genissag Pijlbrem 
Hedera helix hederhel Klimop 
Hippophae rhamnoides hipporha Duindoorn 
Ilex aquifolium ilex aqu Hulst 
Juniperus communis junipcom Jeneverbes 
Ligustrum vulgare ligusvul Wilde liguster 
Lonicera periclymenum lonicper Wilde kamperfoelie 
Lonicera xylosteum lonicxyl Rode kamperfoelie 
Malus sylvestris malussyl (wilde) Appel 
Malus x sylvestris malus*sy (wilde) Appel x (cultuur) Appel 

Mespilus germanica** mespiger Mispel 
Wetenschappelijke naam      Naamcode: Nederlandse naam: 
Myrica gale myricgal Wilde gagel 
Oxycoccus palustris oxycopal Kleine veenbes 
Pinus sylvestris*** pinussyl Grove den 
Populus nigra populnig Zwarte populier 
Populus tremula popultre Ratelpopulier 
Populus x canescens* popul*cs Grauwe abeel 
Prunus avium** prunuavi Zoete kers 
Prunus avium ssp. avium** prunua-a Zoete kers 
Prunus domestica ssp. insititia**  prunud-i Kroosjes 
Prunus padus prunupad Vogelkers 
Prunus spinosa prunuspi Sleedoorn 
Prunus x fruticans** prunu*fr Heesterpruim 
Pyrus pyraster pyruspyr Wilde Peer 
Quercus petraea quercpet Wintereik 
Quercus robur quercrob Zomereik 
Quercus x kerneri* querc*ke Zomereik x Donzige eik 
Quercus x rosacea querc*ro Zomereik x Wintereik 
Rhamnus cathartica rhamncat Wegedoorn 
Rhamnus frangula rhamnfra Sporkehout 
Ribes nigrum ribesnig Zwarte bes 
Ribes rubrum ribesrub Aalbes 
Ribes uva-crispa ribesuva Kruisbes 
Rosa agrestis rosa agr Kraagroos 
Rosa arvensis rosa arv Bosroos 
Rosa caesia rosa cae Behaarde struweelroos 
Rosa canina rosa can Hondsroos 
Rosa canina var. andegavensis rosa c;a Hondsroos 
Rosa canina var. blondaeana rosa c;b Hondsroos 
Rosa canina var. canina rosa c;c Hondsroos 
Rosa canina var. dumalis rosa c;d Hondsroos 
Rosa canina var. scabrata* rosa c;s Hondsroos 
Rosa columnifera* rosa col Schijnegelantier 
Rosa corymbifera rosa cor Heggenroos 
Rosa corymbifera  rosa cor  Heggenroos 
Rosa corymbifera var. déséglisei rosa co;g Heggenroos 
Rosa dumalis  rosa dum Kale struweelroos 
Rosa elliptica rosa ell Wigbladige roos 
Rosa micrantha rosa mic Kleinbloemige roos 
Rosa pseudoscabriuscula rosa pse Ruwe viltroos 
Rosa rubiginosa  rosa rub Egelantier 
Rosa spinosissima rosa spi Duinroosje 
Rosa stylosa rosa sty Stijlroos 
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Rosa subcanina rosa sca Schijnhondsroos 
Rosa subcollina* rosa sco Schijnheggenroos 
Wetenschappelijke naam      Naamcode: Nederlandse naam: 
Rosa tomentella rosa ton Beklierde heggenroos 
Rosa tomentosa rosa tom Viltroos 
Rosa villosa* rosa vil Bottelroos 
Rosa x irregularis* rosa *ir Bosroos x Hondsroos 
Rosa x nitidula rosa *ni Egelantier x Hondsroos 
Rubus caesius rubuscae Dauwbraam 
Rubus idaeus rubusida Framboos 
Rubus spec. rubus-sp Braam 
Rubus ulmifolius rubusulm Koebraam 
Ruscus aculeata* ruscuacu Muizedoorn 
Salix alba salixalb Schietwilg 
Salix aurita salixaur Geoorde wilg 
Salix caprea salixcap Boswilg 
Salix cinerea salixcin Grauwe en Rossige wilg 
Salix cinerea subsp. cinerea salixc-c Grauwe wilg 
Salix cinerea subsp. oleifolia salixc-o Rossige wilg 
Salix fragilis salixfra Kraakwilg 
Salix fragilis var. fragilis Salixf;f Kraakwilg 
Salix pentandra* salixpen Laurierwilg 
Salix purpurea ssp. lambertiana Salixp-l Bittere wilg 
Salix repens salixrep Kruipwilg 
Salix repens ssp. dunensis salixr-d Kruipwilg 
Salix repens ssp. repens salixr-r Kruipwilg 
Salix x subsericea Salix*su Kruipwilg x Grauwe wilg 
Salix triandra* salixtri Amandelwilg 
Salix viminalis*/** salixvim Katwilg 
Salix x ambigua salix*am Kruipwilg x Geoorde wilg 
Salix x capreola salix*ca Geoorde wilg x Boswilg 
Salix x holosericea* salix*ho Grauwe wilg x Katwilg 
Salix x multinervis salix*mu Geoorde x Grauwe wilg 
Salix x reichardtii salix*re Boswilg x Grauwe wilg 
Salix rosmarinifolia salixros  
Salix x rubens salix*rb Bindwilg 
Sambucus nigra sambunig Gewone vlier 
Sambucus racemosa* samburac Trosvlier 
Solanum dulcamara solandul Bitterzoet 
Sorbus aucuparia sorbuauc Wilde lijsterbes 
Taxus baccata*** taxusbac Taxus 
Tilia cordata tiliacor Winterlinde 
Tilia platyphyllos tiliapla Zomerlinde 
Ulex europaeus ulex eur Gaspeldoorn 
Ulmus glabra ulmusgla Ruwe iep 
Ulmus glabra var. cornuta ulmusg;c Ruwe iep 
Ulmus laevis ulmuslae Fladderiep 
Ulmus minor ulmusmin Gladde iep 
Ulmus procera** ulmuspro Engelse iep 
Vaccinium myrtillus vaccimyr Blauwe bosbes 
Vaccinium vitis-idaea vaccivit Rode bosbes 
Viburnum lantana* viburlan Wollige sneeuwbal 
Viburnum opulus viburopu Gelderse roos 
Viscum album viscualb Maretak 
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