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Zandlandschap

Bomenactie   

In Brabant hebben we veelal te maken 
met een zandlandschap. De bomen die 
voornamelijk in dit landschap voorkomen 
staan op de volgende pagina’s. Wanneer 
men de boom wenst te planten in het droge 
landschap of in een natuurlijke tuin zijn dit de 
beste keuzes.

Voor de omwonende van de winmolens zijn er gratis bomen en heesters beschikbaar. Om u te 
helpen bij de keuze is dit document op gesteld. Per landschapstype worden bomen voorgesteld 
die binnen deze typologie passen. De genoemde groottes van de bomen en heesters is de 
eindmaat wanneer deze volgroeid zijn. Bij bomen kan dit meer dan 20 jaar duren. 



Acer campestre 
veldesdoorn 

2e grootte tot 12m 
Gele herfstverkleuring 

Betula pendula 
ruwe berk

1e grootte 15 tot 20m 
Sierlijke stam 

Fagus sylvatica 
gewone beuk 

1e grootte 30-35m 
Beukennootjes in het najaar 



Fraxinus excelsior 
gewone es 

1e grootte 25 tot 30m 

Fagus sylvatica ‘Atropunicea’
bruinebeuk, rode beuk

1e grootte 30-35m 
Opvallende rode kleur 
Beukenootjes in het najaar  

Acer platanoides 
Noorse esdoorn 

1e grootte 20 tot 30m 
Brede ronde kroon 

Drachtboom voor bijen 



Quercus petraea 
winter eik 

1e grootte 20-25m 
Eikels in het najaar 

Quercus robur 
zomereik 

1e grootte 25-35m 
Eikels in het najaar 

Sorbus aucuparia 
gewone lijsterbes 

2e grootte 8 tot 12m 
Witte bloei in mei/ juni 
Oranje rode bessen in het najaar 



Aesculus hippocastanum 
witte paardenkastanje 

1e grootte 20 tot 25m 
Witte bloem in pluimen in mei/ juni 

Ulmus laevis 
fladderiep

1e grootte 30-35m 
Ronde kroon 

Carpinus betulus 
gewone haagbeuk  

1e grootte 15-20m 



Beekdal
Rondom beken en sloten is de grond vaak 
natter. In de nattere gebieden komen andere 
bomen voor dan in het droge landschap. 
Wanneer men de boom rondom een beek, 
sloot of in een natte hoek wil planten kan 
men kiezen uit de volgende bomen.



Alnus incana 
witte els 

1e grootte 18 tot 20 m
Op een natte groeiplaats  

Alnus glutinosa var. barbata 
zwarte els 

1e grootte 10 tot 20m 
Op een natte groeiplaats 

Salix alba 
gewone wilg 

1e grootte 15-25m 
Natte groeiplaats 



Boomgaard/ erf   
Rondom erven komen ook boomgaarden 
voor. Wanneer men een boomgaard wil 
aanleggen of bomen wil toevoegen in een 
boomgaard kan men een keuze maken uit 
onderstaande bomen. Bij sommige bomen 
dient er kruisbestuiving plaats te vinden 
voordat deze vruchten geeft. Dit houdt in 
dat er een andere boom in de buurt moet 
staan. Naast boomgaard bomen staan er 
ook enkele grote bomen tussen die vruchten 
geven op bijvoorbeeld een erf.



Juglans regia 
gewone walnoot

1e grootte 15- 30 m 
Eetbare vruchten (noten) 

Malus domestica ‘Elstar’
Appelboom

3e grootte 5-8m 
Opvallende bloei
Eetbare vruchten 
Voor vruchten is kruisbestuiving met een 
andere appelboom nodig. 

Morus alba 
witte moerbei  

2e grootte 8- 10m  
Eetbare vruchten 



Prunus avium 
zoete kers 

1e grootte 15 tot 20m 
Witte opvallende bloei april 

Prunus domestica ‘Opal’
pruim eetbaar

3e grootte 4 tot 6m 
Eetbare pruimen 

Pyrus communis ‘Conference’
peer (eetbaar) 

2e grootte 10-12m 
Witte bloei in april 
Eetbare vruchten  
Voor vruchten is kruisbestuiving met een 
andere perenboom nodig. 



Cultuurlijke tuinen 
Met cultuurlijke bomen worden bomen 
bedoeld die van oorsprong niet in het 
landschap voorkomen. Dit zijn bomen 
die men in een tuin kan planten. In tuinen 
kunnen er uiteraard ook landschappelijke 
bomen geplant worden.



Corylus colurna 
boomhazelaar

1e grootte tot 20m 
Eetbare hazelnoten 
Drachtboom voor bijen 

Catalpa bignonioides 
trompetboom

1e grootte 10-15m 
Sierlijke witte bloemen in pluimen in mei/ 
juni/ juli 
Breed uitgroeiende boom 

Gleditsia triacanthos var. inermis
valse christusdoorn 

1e grootte 20-25m 
Transparante kroon 
Doorns op de takken 



Platanus x hispanica 
gewone plataan

1e grootte 20- 30m 
Bijzonder geschilferde stam 

Liquidambar styraciflua  
amberboom

1e grootte 25- 30 m 
Bijzondere herfstkleur 

Parrottia persica 
perzisch ijzerhout 

2e grootte 7 - 10m 
Opvallende rode herfstkleur 



Prunus cerasifera ‘Nigra’
kerspruim (sierboom) 

3e grootte 6- 8 m
Rode bladkleur 
Opvallende bloei in april 

Tilia cordata  
winterlinde

1e grootte 20- 25m 
Interessant voor bijen

Tilia platyphyllos  ‘Örebro’
grootbladige linde

1e grootte 25- 30m
Blijft smaller dan andere lindes 
Interessant voor bijen  



Tilia x europaea ‘Zwarte Linde’
zwarte linde  

1e grootte 20-25m 

Tilia tomentosa 
zilverlinde 

1e grootte 20-30m 

Zelkova serrata 
Japanse zelkova 

2e grootte 10-12m 
Breed uitgroeiend 
Opvallende herfstkleur 



Heesters 
Naast bomen is er ook de mogelijkheid om 
te kiezen voor een bepaalde heester. Dit zijn 
met name heesters die voorkomen op de 
armere zandgronden. De Hippophae is hierin 
echter een uitzondering deze komt juist voor 
op de klei gronden. 



Euonymus europaeus 
wilde kardinaalsmuts 

Hoogte 4-6 m 
Witte bloei in mei
Rood/ paarse vruchten in het najaar 

Corylus avellana 
hazelaar

Hoogte 5-10m

Berberis vulgaris 
zuurbes 

Hoogte 1-3m
Gele bloei in mei 

 



Ligustrum vulgare 
wilde liguster

Hoogte 2-5 m 
Witte bloei juni juli 
Geurende bloemen  

Juniperus communis 
jeneverbes 

Hoogte 5-8 m
Wintergroen 
 
 

Hippophae rhamnoides  
duindoorn

Hoogte 4-8 m 
Oranje vruchten in het najaar 



Rosa canina 
hondsroos 

Hoogte 2-5 m 
Wit- roze bloei in juni tot augustus 
Roze bottels in de winter 

Prunus spinosa 
sleedoorn 

Hoogte 3-4 m 
Witte bloei in maart tot april 
Blauwebes in najaar 

Prunus padus  
gewone vogelkers 

Hoogte 5-15 m
Witte bloei in april mei 
Donkerblauwe bessen in het najaar  
Rood oranje herfst kleur in het najaar 



Viburnum opulus 
Gelderse roos 

Hoogte 3-4 m 
Witte bloei mei- juni 
rode bessen in het najaar 

Rosa tomentosa  
viltroos 

Hoogte 2-3 m
wit roze bloei in mei tot juli 

Rosa corymbifera 
heggenroos 

Hoogte 3 m
Roze bloei in juni juli  




