
1ste grootte A - 1ste grootte B - 2de grootte - 3de grootte - knotboom

Bomen komen op verschillende manieren voor in ons landschap: ze kunnen aangeplant 
worden in een rij, in groep of alleen. Afhankelijk van deze plantwijze kunnen ze ook een 
andere functie hebben: als schaduwboom, als scherm, als herkenningspunt of baken, als 
begeleiding van percelen of gebouwen, als versterking van een zichtas of als blikvanger. We 
geven je in de tabel op de achterzijde graag inspiratie om makkelijker een keuze te maken 
in welke vorm je bomen kan aanplanten en welke soorten hiervoor geschikt zijn. Bij het 
maken van een keuze hou je best ook rekening met het type landschap en bodem waarin 
je je bevindt alsook met het beheer dat je zal moeten uitvoeren. 

 WEETJE 

Sommige boomsoorten hebben ook een bepaalde symboliek die je kan helpen bij het 
maken van een keuze. 

 LINDE =  vrouwelijke boom geassocieerd met schoonheid en geluk – vaak als 
welkomstboom aan de toegang van je erf

 BEUK =  gracieuze, elegante boom geassocieerd met wijsheid, warmte en troost

 NOTELAAR =  verjagen insecten zoals muggen, vliegen, wespen – vroeger als 
bliksemafleider

 EIK =  stoere, krachtige, mannelijke en duurzame boom

ONLINE Cultuurhistorie per boom h t t p : / / w w w . p l a n t v a n h i e r . b e / p l a n t e n g i d s

TIP
Hou rekening met de grootte van de bomen in volwassen toestand. 
Kruinen van grote bomen kunnen makkelijk 8 tot 10 meter breed 
worden. Dus plant niet te dicht bij gebouwen, infrastructuur of 
andere aanplantingen.

BOMEN
PAARD IN HET LANDSCHAP



BOMEN

KENMERKEN PLANTAFSTAND SOORTEN BEHEER

BOMENRIJ lijnvormig element 
langs perceelgrenzen, 
waterlopen of wegen

  8 – 12m
zomereik, gewone es, haagbeuk, 
beuk, tamme kastanje, linde

1x om de 3 jaar 
opsnoeien tot de 
gewenste hoogte

KNOTBOMEN typerend langs 
grachten en waterlopen 
in vochtigere 
bodemcondities

6 – 8m

schietwilg, kraakwilg, zwarte els, 
gewone es, zomereik, linde

1x om de 6 à 10 jaar 
knotten

SOLITAIRE BOOM baken, 
herkenningspunt, 
schaduwboom, 
welkomstboom

zomereik, haagbeuk, beuk, 
okkernoot, tamme kastanje, 
gewone es, linde

1x om de 3 jaar 
opsnoeien tot de 
gewenste hoogte

DREEF ingang of zichtas 
accentueren, als 
visitekaartje, 
begeleiden van wegen

  8 – 12m

zomereik, gewone es, haagbeuk, 
beuk, tamme kastanje, linde

1x om de 3 jaar 
opsnoeien tot de 
gewenste hoogte

BOOMGAARD als hoogstam, 

in de nabijheid van 

het erf, historische                 

en ecologische waarde

 8 – 12m

plant fruit dat je graag eet, die 
ziekteresistent zijn, 
hou rekening met bestuiving, 
standplaats, grondsoort en 
pluktijd

zomer- en wintersnoei, 
bemesting is gewenst 
specifieke kennis en 
ervaring is vereist

      

TIP
OPGELET: de vruchten van eik, beuk en okkernoot kunnen in hoge concentraties giftig zijn!

Deze infofiche is opgemaakt door RLRL en Carol Reznor i.k.v. het plattelandsontwikkelingsproject ‘Paard & Landschap’ van de Antwerpse regionale landschappen, 
en herwerkt i.k.v. het plattelandsontwikkelingsproject ‘Paard in het Landschap’ van de Oost-Vlaamse regionale landschappen.
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