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01HW21 Betula pendula Ruwe berk 0 4 x 20/10 Aftapbaar sap, zone 3, 15-25m hoog, voorkeur voor volle zon, verdraagt half schaduw, ZB, BV, prestatie 3, oogst feb-mrt, geen 

verzorging nodig

02HW21 Betula pubescens Zachte berk 1 4 20/10 Aftapbaar sap, zone 3, 15-25m hoog, voorkeur voor volle zon, verdraagt half schaduw, ZB, BV, prestatie 3, oogst feb-mrt, geen 

verzorging nodig

03HW21 Populus alba Witte populier 2 4 20/12 Populieren, es en wilgen hebben zeer concurrerende wortels, struiken er minder goed bij in de buurt. Nuttig voor knotten, en 

groeien van oesterzwammen en shiitake

04HW21 Populus canescens Grauwe populier 1 2-3 30-15 Zie witte populier

05HW21 Populus nigra Zwarte populier 1 4 30-20 Zie witte populier

06HW21 Populus tremula ratelpopulier 1 2-3 x 18/10 Zie witte populier

07HW21 Populus trichocarpa Balsempopulier 1 4-5 40/12 Zie witte populier, heel snelle groeier

08HW21 Salix aurita Geoorde wilg 0 4 x x 2,5/2,5 Kan goed tegen zeewind en vocht, mooi in hagen, niet eetbaar

09HW21 Salix caprea Boswilg 2 3-4 x x 10/8 Wilgen zijn geschikt om mee te vlechten, populair bij reeën, pioniersboom

10HW21 Salix cinerea Grauwe wilg 0 3-4 x x 5/5 struik

11HW21 Salix fragilis kraakwilg 1 4-5 x 15/15 Groeit langs rivieren en water

12HW21 Acer pseudoplatanus Esdoorn 3 4-6 x x x 30/15 Deze groeit hier goed, het ahornsap is aftapbaar. BV, zone 3-5, voorkeur volle zon, kan halve schaduw aan. 15 tot 25m hoog. 

Planten in winter. Geen verzorging nodig. Oogst feb-mrt. ZB, prestatie 3, kan goed als struik worden gehouden, kan ook klein 

gesnoeid blijven

13SB21 Alnus glutinosa Zwarte els 1 3-4 x 25/10 Stikstofbinder, enige Els die zich goed laat knotten, geschikt voor kruinlaag, in 10 jaar groot, takken na knotten geschikt voor 

paddenstoelenteelt. Kunnen goed tegen wind en natte bodem, zone 3, 20m hoog, 15m breed, drinkbaar sap, geschikt voor 

klimplanten, BV, ZB, prest 4, favoriet van boek, staat ook in bomenlijst
14SB21 Alnus incana Witte els 2 2-3 x 18/5 Niet in boek, BV, 

19SB21 Robinia pseudoacacia Acacia 0 6 x x x 25/15 Goed constructiehout, BV, zone 3, volle zon, half schaduw, prest 3, ZB, vergelijkbaar met eikenhout, bijenboom, woekerneiging 

vooral bij knotten, robiniahoning, 15-25m hoog, stikstofbinder, mooie bloemen

20SB21 Salix alba schietwilg 3 4-5 x x 25/10 Snelle groei, niet eetbaar

25SB21 Cercis siliquastrum Judasboom 1 4-5 x x x 12/10 Klein boom of grote struik, vlinderbloemenfam., 5m hoog, groeit langzaam, bijenplant, eetbare bloemen, prestatie 2, volle zon, 

geen schaduw, BV, ZB, weinig zorg, Stikstofbinder, nuttig voor andere planten, bloeit in arpil heel mooi, eetbare bloem

26SB21 Elaeagnus ebbingei Wintergroene olijfwilg 5 9-10 x x x 5/5 Kleiner, minder winterhard, kan volle schaduw aan, voorkeur volle zon,  zone 6, AS, WG, prestatie 4, oogst april mei, 5

27SB21 Elaeagnus umbellata Herfstolijfwilg 4 5-6 x x x 4,5/4 Prestatie 4, zone 3, BV, AS, actinorhizale stikstofbinder,  4-6m hoog, verdragen snoei, weinig zorg, volle zon, half schaduw 

tolerant, favoriet, goed in hagen en windkeringen, weinig zorg, bijenplant, oogst sept okt,  

10

28SB21 Hippophae rhamnoides Duindoorn 2  4 x x 6/2,5 Bessen voor jam, stikstofbinder, bijenplant, windkering, woekeraar, prestatie 4, BV, M/V, zone 3, 5m breed, 4m hoog, met hand 

plukken, oogst aug, vers zuur

8

29SB21 Myrica gale Wilde gagel 4  3-5 x x 2/1 Eetbaar blad, lauriersmaak, vrucht ook , was om vrucht voor kaarsen, prestatie 4, BV, ZB, zone 2, volle zon, half schaduw, oogst 

juni-aug, stikstofbinder, weinig zorg, 1-2m hoog

7

30SB21 Paulownia tomentosa Anna Paulownaboom, 

Keizersboom

2 5 x x x 15/10 Blad en vrucht eetbaar, mooie grote bloemen, brede boom, stikstofbinder, wortels geven bodem houvast, goede mulchbladeren, 

mooi hout waar geen insecten aan eten, mooi voor houtbewerking,  

4

31SB21 Amorpha fruticosa Indigostruik 0 7 x 4,5/4,5 BV, zone 4, volle zon, half schaduw, prest 4, ZB, struik, 2,5-5m hoog en breed,  goed om te knotten, takken breken in volle wind, 

stikstofbinder, erg open, geeft gelegenheid tot onderbeplanting, beschadigde taken terugsnoeien, bloeit in nazomer, niet giftig 

maar ook niet eetbaar, populair bij insecten

32SB21 Myrica pensylvanica Wasgagel 3 4-5 x x 3/3 Eetbaar blad, lauriersmaak, vrucht ook , was om vrucht voor kaarsen, prestatie 4, BV, ZB, zone 2, volle zon, half schaduw, oogst 

juni-aug, stikstofbinder, weinig zorg, 2m hoog 

7

33FB21 Appel Santana 1 4-5 x 5/? Lekkere appel, ook voor mensen met lichte appelallergie, geschikt voor biologische teelt, zeer resistent 9

34FB21 Halesia carolina Sneeuwklokjesboom 2 4-6 x x 8/10 Komkommer-erwt-smaak, lekker, prestatie 4, volle zon, half schaduw, ZB, zone 5, BV, na 3,4 jaar, geen zorg, oogst juni juli  6

35NB21 Castanea sativa tamme kastanje 1 6-7 x x 30/15 Oogst sept-okt, bijenplant ,15-20m hoog, 10-15m breed, bladerdak kan worden opgehoogd, weinig nodig, hoog productieve 

boom kan bemest worden. Prestatie 4, volle zon, verdraagt halve schaduw, zone 5, BV, AS

36NB21 Juglans nigra Zwarte noot 1 4-6 x x x 30/20 Zwarte walnoot, vrucht na 5 jaar, prest 2, BV, AS, zone 4, volle zon, halve schaduw, groeit snel, zaailing doet het goed, 1 jr 

houdbaar, eetbaar sap, weinig zorg,

37FB21 Prunus avium Zoete kers 1 4-5 x x x 18/7 Vers eetbaar, ook wit verkrijgbaar, advies om soort met laagstam te kiezen, anders niet oogstbaar, BV, zone 3, prest 3, ZB-AS, 

oogst juli zie p 112

38MB21 Abies Nordmanniana Nordmanspar 3 4 x 50/5 Giftig boomsap voor honden en katten, kerstboom, groeit eerst langzaam maar kan heel groot worden 

39FB21 Amelanchier lamarckii Drents krenteboompje 3 4 x x 6/4 Zoete zwarte bes, 6m hoog, 4m breed, vrucht na 2/3 jaar, oogst juni, juli, populair bij vogels, bijenplant, goed in hagen, weinig 

zorg, ZB, prest 3, BV, volle zon, half schaduw

41MB21 Pseudotsuga menziesii Douglasspar 0 3-5 x 75/20 Houtproductie, kan 100m hoog worden (in NL 50m), volle zon, half schaduw, beschutting nodig, kan opgroeien in lichte schaduw, 

roze bloemen, vochtige zandgrond, droogtebestendig, wintergroen

42NB21 Corylus avellana Hazelaar 3 1-4 x x 6/3 Hazelnoot, beter met kruisbestuiving, 6m hoog, volle zon, volle schaduw (minder oogst), na 3 jaar, oogst sept, 5kg per boom, als 

struik weinig zorg, als boom elk jaar uitlopers snoeien, prest 3, BV, zone 4/5, in eekhoornvrij voedselbos, noten jaren houdbaar na 

drogen,

43NB21 Corylus colurna Boomhazelaar 1 4-5 x x x 20/7 Hazelnoten, sterke resistente boom, kan goed tegen droogte, houdt van kalk, bijenboom, 20m hoog, minder productief dan de 

Avellana, oogst om de 3 jaar

44FB21 Appel Jonagold 2 4-5 x 4/ Onregelmatige groei waardoor mooie verwilderde stam, populaire appel, 2 andere bestuivers nodig 

(https://www.mijntuin.org/plants/388-appel-jonagold) oogst eind sept, insectenplant, Ziektegevoelig voor kanker en meeldauw. 

Deze willen we graag op het belevingsveld zetten omdat het een mooie klimboom gaat worden.

9,5

45FB21 Appel Rajka 2 4-5 x 9/? Zeer lekker, zoet, resistent tegen schurft en meeldauw, goed voor biologische teelt, zelfbestuivend afhankelijk van soort en waar 

je hem koopt, 9m hoog, zandgrond, oogst sept

9

46FB21 Appel Red devil 1 4-5 x 7/12 Lekker en gezonde appel, mooi rood vruchtvlees, oogst aug-sept, zeer resistent, andere boomsoort voor bestuiving nodig 

(https://www.fruitbomen.net/appelboom/red-devil/)
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47FB21 Appel Rubinola 1 4-5 x ? Lichtzuur, zoet, oogst sept, bewaren tot half jan, geschikt voor biologische teelt, handappel, licht vatbaar voor meeldauw, 

tolerant voor schurft, vatbaar voor roze bladluis, kruisbestuiving, wordt niet bruin na snijden, eet makkelijk

9

48FB21 Peer Concorde 2 4-5 x 13/? Zoete zachte lekkere peer, zeer resistent, geschikt voor biologische teelt, oogst eind sept, zelfbestuivend 9,5

49FB21 Peer Conference 2 4-5 x 13/? Lekker, lang houdbaar, zeer resistent, zelfbestuivend, oogst eind sept 9,5

50FB21 Peer Gieser wildeman 2 4-5 x ? Rode stoofpeer, geen suiker nodig zo zoet, oogst okt 10

51FB21 Kers Early rivers 2 4-5 x 15/8 Lekker, oogst juli, Belgisch, kruisbestuiving, na 2 tot 4 jr, volle zon 7

52FB21 Kers Hedelfinger 1 5 x 15/8 Lekker, oogst half juli, populaire boom, beter bij kruisbestuiving 7,5

53FB21 Kers Kordia 2  x 15/8 Intens zoete smaak, oogst juli, kruisbestuiving, bestuift makkelijk, Tjechie, zandgrond, volle zon, half schaduw, geeft jong vrucht, 

zeer productief, 

7

54FB21 Kers Prunus avium 2  4-5 x 18/7 Sappig zoet, groot, ZB-AS, oogst juli aug, 7. 

55FB21 Kers Van 1 4-5 x 15/8 Zoet, stevig, populair, vorstbestendig, ZB, oogst juni juli, snoeien na pluk, volle zon, half schaduw, 6

56FB21 Pruim Hauszwetsche 1 4-5 x ? Heel lekker zoet, voor gebak en moes, er geliefd in de keuken, oogst eind sept okt, pit laat goed los 10

57FB21 Pruim Mirabelle de nancy 1 4-5 x 5/6 Kleine zoete pruim, goed met de Victoria, ZB-AS, Frans, oogst begin sept, pit laat makkelijk los, ook vers lekker, laat productief 9

58FB21 Pruim Verte Opal 1 4-5 x 5/6 Zoet, oogst juli aug, 3 weken houdbaar (dat is lang), 7.

59FB21 Pruim Victoria 2 4-5 x 5/6 Lekker zoet, ZB, oogst sept, zeer productief, 9

60FB21 Prunus armeniaca Abrikoos  2 3-4 x 9/6 Lekker, bij een muur planten in de zon, doet het goed, steeds beter door klimaatopwarming, gevoelig voor nachtvorst, ZB, 

winterhard

8,5 - 9

61FB21 Prunus persica Charles Ingouf Perzik 2  4 x 6/6 BV, zone 4, volle zon, geen schaduw, prest 2, ZB, bladkrulziekt, in voorjaar beschermen tegen regen, kan in waaiervorm tegen 

muur, perzik resistenter dan nectarine, 3-5m hoog, bijenplant, gaat het beter doen door klimaatopwarming, loont om planten

9

62FB21 Ribes nigrum Zwarte bes 21 4-5 x 1.8/1.8 BV, zone 5, prestatie 4, volle zon, halve schaduw, ZB, makkelijke struik, 2m hoog, 1m breed, lichte schaduw, meer zon is meer 

bessen, 4kg per struik, bijenplant, bladeren in thee, populair, lekkere bes, niet bij hazelaar planten. Bijen-Fruithaag

7

63FB21 Ribes rubrum Witte Hollander Witte aalbes 6  4-5 x 1.2/1.2 Volle zon, volle schaduw, rood en wit zelfde smaak, 2m hoog en 1m breed, onder loofboom met schaduw, vorstbestendig, 4kg 

per struik, 2 weken houdbaar, bijenplant, prestatie 4, ZB, BV, zone 6, snoei als verjonging nodig is, rode bes populair bij vogels,  

7,5

64FB21 Rubus idaeus Framboos 22 6-8 x 2/1,5  Bijen-Fruithaag 6. 

65FB21 Vaccinium corymbosum Blauwe bes 21 4-5 x 2/2 Lekkere blauwe bessen WG, zone 6-9, volle zon, lichte schaduw, prest 4, beter bij AS, zure grond, (<ph5.5), hommelplant, populair 

bij vogels, oogst juli-aug, 50 jaar lang productief, Bijen-Fruithaag

7

66FB21 Rosa canina Hondsroos 1 6-7 x x 3/3 Eetbare bloemen, medicinaal blad en jam en limonade van de vrucht, vitamine c en licht laxerend, goed in omheining ivm stekels, 

ph 6-8 oogst sept okt, bloei juni juli, bijenstruik

10

67FB21 Actinidia arguta Kiwibes 9 6-7 x 15/?  Winterharde kiwi, lekker, slingerplant klimt tot 30m hoog, bestuiving M/V, prest. 3, volle zon, schaduwtolerant 75%, vrouwelijk, 

planten in winter, oogst sept-nov, slakken en katten, zone 2, BV. https://www.pelckmans.net/nl/blog/plant-eens-een-

kiwibes/details

10

68NB21 Prunus dulcis Amandelnoot 3 3-4 x x 6/6 Amandel, goede voor warmer wordend klimaat, ZB-AS, volle zon, jonge scheuten beschermen tegen vorst, oogst okt, prestatie 2 

maar wordt steeds beter, zone 6, volle zon, geen schaduw, wel beschutting, BV, dood of ziek hout verwijderen in winter, 

10

69FB21 Rubus hibrids Tayberry/Braamboos 19  5-9 x 3/3  Kruising framboos en braam, ZB, weinig zorg, volle zon, half schaduw, groeit hard, flink snoeien voor jonge groei, 175cm hoog, 

ziekteresistent, doorns, oogst juli aug

70FB21 Vitis vinifera Druif 14  5-7 x 15/? Wijnstok, wijndruif, prest 4, BV, ZB, bedekkingsgraad 2, chardonnay druif bestaat, druifoogst sept okt, blad hele seizoen, snoeien 

om hanteerbaar te houden,   

10

72FB21 Asimina triloba Pawpaw 4  5-6 x 4,5/4  BV, AS, zone 5, volle zon, halve schaduw, pres 3, 6m hoog en breed, groeit langzaam, minimaal 2 of meer nodig voor betere 

vruchtzetting, onderzoek naar extracten als anti-kanker medicijn, lekkere vrucht zoals banaan en mango, geen 

zaailingonderstam, humus en vocht nodig op zandgrond, bladeren en schors hebben insecticidewerking. Bevruchting door 

insecten. 

10

73FB21 Berberis aristata chitra 8 5 x 3,5/3,5 BV, zone 6, prest 3, ZB, volle zon, 75% schaduw, zure bes, populair bij vogels, goed in haag, doorns, nuttig offergewas voor vogels, 

vrucht (oogst) juni-nov, bijenplant, haagplant, geneeskrachtige wortels (berberine, antikanker)

74NB21 Carya illinoiensis Pecannoot 2  4-5 x 50/?  Pecannoot, BV, AS, prest 2, volle zon, zone 5, gaat het beter doen door klimaatopwarming, geschikte rassen/cultivars op p129, 

6m hoog, sap drinkbaar, weinig zorg, zomerhitte nodig, droog 2 jr houdbaar na drogen

10

75NB21 Carya spp Hickorynoot 0 9-10 x 40/35  Idem aan pecannoot, kleinere noot, boom 15-20m hoog 10

76NB21 Castanea mollissima Chinese kastanje 1 7 x 25/? Heel lekkere kastanje, sommige cultivars heel resistent tegen bacterievuur, staat niet in boek, AS, volle zon en zure grond, 20m 

hoog,  

9

77NB21 Casteana Pumiles Chinkapin kastanje 5 7 x 4/4 Kan goed tegen droogte, kleine zoete kastanjes, struik, BV, AS, zone 5, volle zon, 75% schaduw, prest 2, 4m hoog, kan woekeren, 

zure bodem, productiever met zon, houdt van hete zomer, bestuiving door bijen en insecten, rauw eten of drogen, bijenplant, 

weinig zorg.  

9

78FB21 Diospyros virginiana Persimoen, Kaki 4 6 x 20/? Dadelpruim, lijkt op kaki, BV, AS, volle zon, geen schaduw, zone 5/6, prest 2, gaat het beter doen door klimaatopwarming, zie lijst 

zaailingen p 121, lange hete zomer nodig, is hier wel productief, oogst okt-dec, voorzichtig zijn met planten, man en vrouw nodig, 

3cm vrucht, na 3-6 jr, bijenplant, weinig zorg, 

11

79FB21 Ficus carica Vijg 3 6-9 x 6/6 Vijg, BV, ZB, zone 6, volle zon, geen schaduw, prest 2, wordt beter door klimaatopwarming, na 3-4 jr, 5-15kg, snoeien vruchten 

verwijderen voor de winter, plant ev. In kuip zie p 108. 

9

80NB21 Juglans ailantifolia Japanse walnoot (hartnoot) 1 6 x 20/15 BV, zone 4, volle zon, halve schaduw, prest 3, AS, kan goed tegen vorst, groeit snel, verfijnde smaak, favoriet van Crawford, sap is 

drinkbaar, weinig zorg, zie p 132 voor meer uitleg over boomkeuze, oogst na 5 jr, opent makkelijk na drogen

9

81FB21 Phyllostachus bissetii 80 Eetbare bamboe 4  ? x 5/5 Smaak tussen prei en asperge, heel lekker, roerbakken of koken, en je kan er stokken van maken voor kleine paaltjes, natte grond 

in zomer, zandgrond, winterhard, kruisbestuiving (opletten bij soort kiezen dat dit geen zaailing is) 

https://www.degroeneprins.nl/bamboe-in-nederland/

5

82NB21 Pinus koraiensis Pijnboom 3  5 x 20/? WG, zone 5/7, ZB, prest 2, volle zon, geen schaduw, oogst na 10 jaar, pitten vallen eruit in de zon (leg kegels te drogen na het 

plukken) weinig zorg, verdraagt droogte, populair vogels uilen en kleine dieren, oogst dec jan,

12

83NB21 Staphylea pinnata Pimpernoot 5  5-6 x 4,5/4,5 Pistachenoot, 2-3m hoog en breed, struik, oogst sep-nov, Bv, zone 5, volle zon, 75% schaduw, prest 2, ZB, noten eten en spijsolie, 

tegengaan van erosie, geen zorg, kan goed tegen snoeien, 

10/Jan
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84NB21 Toona sinensis Chinese mahonie 0  6 x 20/8 Uiensoepboom, blad met ui/knoflooksmaak, mildere smaak na bereiding, plukken is goede manier van snoeien, 15m hoog, 10m 

breed, Bv, zone 5, volle zon, geen schaduw, prest 2, ZB

4 tm 10

85FB21 Viburnum Lentago Schapenbes 4 5-6 x 9/5 Bes smaakt naar banaan met chocola, boom of struik, 3m hoog, 2 exemplaren nodig voor bestuiving, niet in boek 9

86FB21 Zanthoxylum spp Sechuan peper 4 4-6 x 2/2 Peperbes, BV, zone 6, volle zon, halve schaduw, prest 4, ZB, zie soorten voor beste smaak op p 139, 3-4m hoog en breed, oogst 

na 4 jr, blad ook eetbaar, doorns. Beste: Zanthoxylum bungeanum

10

87MB21 Tilia cordata Winterlinde 2 6-7 x x 30/12 Jong blad eetbaar als sla, Kan tegen droogte, zurig, lindebloesem slijmerig, bloeit in juni

88MB21 Tilia platyphyllos Zomerlinde 1 6-7 x 30/20 Idem

89FB21 Mahonia aquifolium Mahonie 1 3 x x 1,5 wintergroen, halfschaduw, schaduw, winterhard, niet te nat

90FB21 Cornus mas Gele kornoelje 4 2-3 x x 5/5 zeldzaam,  productiever met AS, 09/Oct

91FB21 Cornus Kousa Chinese kornoelje 2 5-6 x x 6/6 BV, volle zon halfschaduw 08/Sep

92FB21 Ribes rubrum jonkheer van tets Rode aalbes 3 4-5 x x 2/1

93FB21 Ribes uva crispa Kruisbes 1 x 1/1

94FB21 Acer saccharum Suikeresdoorn 2 3 x 30/12

95FB21 Cydonia oblonga Kweepeer 1 5 x 7/7 Het is winterhard tot zone (VK) 4 en is niet vorstgevoelig. Hij staat in mei in bloei en de zaden rijpen in november. De soort is 

hermafrodiet (heeft zowel mannelijke als vrouwelijke organen) en wordt bestoven door insecten. Geschikt voor: lichte (zandige), 

middelzware (leemachtige) en zware (klei)gronden. Geschikte pH: zure, neutrale en basische (alkalische) gronden. Het kan 

groeien in de volle schaduw (diep bos), halfschaduw (licht bos) of geen schaduw. Het geeft de voorkeur aan vochtige grond.96FB21 Pyrus communis 'Beurre Hardy' Peer 1 4-5 x 13 Het is winterhard tot zone (VK) 4 en is niet vorstgevoelig. Hij bloeit van april tot mei en de zaden rijpen van oktober tot 

december. De soort is hermafrodiet (heeft zowel mannelijke als vrouwelijke organen) en wordt bestoven door insecten. Geschikt 

voor: lichte (zandige), middelzware (leemachtige) en zware (klei)gronden, geeft de voorkeur aan goed doorlatende grond en kan 

groeien op zware kleigrond. Geschikte pH: zure, neutrale en basische (alkalische) gronden. Het kan groeien in halfschaduw (licht 

Aantal Soort

27 stikstofbinders

25 notenbomen

13 houtwalbomen

6 mooie bomen

216 fruitbomen

260 bomen totaal

https://84nb21.hilkensberg.org/
https://85fb21.hilkensberg.org/
https://86fb21.hilkensberg.org/
https://87mb21.hilkensberg.org/
https://88mb21.hilkensberg.org/
https://pfaf.org/user/plant.aspx?latinname=Mahonia+aquifolium
https://pfaf.org/user/plant.aspx?latinname=Cornus+mas
https://pfaf.org/user/plant.aspx?latinname=Cornus+kousa
https://92fb21.hilkensberg.org/
https://94fb21.hilkensberg.org/
https://95fb21.hilkensberg.org/
https://96fb21.hilkensberg.org/

