
SLOBKOUSNIEUWS 36 jrg2 

 

 

 15 Slobkousjes voor een leerrijk 

traject in Ellikom. Niet minder dan 37 

inlandse bomen passeerden de revue.  

 

 

Michel overtuigde ons van het belang van 

hakhoutbestanden, we leerden van hem dat er vroeger 

Taxus op de kerkhoven werd geplant om te beletten dat de 

herders er met hun schapen kwamen en hij toonde ons 

een es volgens hem: "de Skuunste boom van Peer, nuut 

nie an gesnoeid". Wie zal hem ongelijk geven! 

 

 

 

 Met vriendelijke groeten 

Jan 

  



Volgende woensdag 12 september besluiten we 

ons plantenseizoen met een wandeling in de 

Warande.  

Afspraak om 18:30 aan het Venlokaal (De 

Eilandjes Achel). 

Na de wandeling is er tijd voor een drankje en 

een babbel. 

 

  



We zagen: 

amerikaanse eik Quercus rubra 

amerikaanse vogelkers Prunus serotina 

boomhazelaar Corrylus colurna 

canadese populier robusta Populus x canadensis 

eenstijlige meidoorn Craetagus monogyna 

es Fraxinus exelsior 

europese lork Larix decidua 

gelderse roos Viburnum opulus 

gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 

gewone vlier Sambucus Nigra 

ginkgo biloba 
 grauwe abeel Populus x canescens 

haagbeuk Carpinus betulus 

koekjesboom Cercidiphyllum japonicum 

moeraseik Quercus palustris 

noorse esdoorn Acer platanoides 

paardekastanje Aesculus hippocastanum 

ratelpopulier Populus tremula 

robinia Robinia pseudoacacia 

Rode tweestijlige meidoorn 
Craetagus laevigata Paul's 
scarlet 

ruwe berk Betula pendula 

sleedoorn Prunus Spinosa 

spaanse aak Acer campestre 

tamme kastanje Castanae sativa 

taxus Taxus baccata 

tulpenboom Liridendron tulipifera 

Veldiep (gladde iep) Ulmus minor 

vuilboom Rhamnus fragula 

weymouthden Pinus strobus 

wilde kardinaalsmuts Euonymus europaeus 

Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia 

wilg spec Salix 

winterlinde (kleinbladige) Tilia cordata 

zachte berk Betula pubescens 

zilverlinde Tilia tomentosa 

zomereik Quercus robur 

zwarte els Alnus glutinosa 

  



Hierna enkele van de soorten die we zagen: 
 
Familie: Beukenfamilie – Fagaceae 
Geslacht: Quercus 
Soort: Zomereik - Quercus robur L. 
Temperament: - lichtboomsoort – trage starter 
Standplaats: - vochtiger en voedselrijker dan wintereik 
Opmerkingen: - Duurzaam hout – waterlot bij 
onderdrukte exemplaren – ‘heilige’ status 

 

 

Familie: Beukenfamilie – Fagaceae 
Geslacht: Quercus 
Soort: Amerikaanse eik - Quercus rubra L. 
Temperament: - half-schaduwboomsoort – snelle 
groeier – zeer brede kruin 
Standplaats: - Niet op zeer natte en zeer droge, 
arme grond 
Opmerkingen: - kan massaal verjongen – ruwe 

humus 

 

Familie: Beukenfamilie – Fagaceae 
Geslacht: Quercus 
Soort: Tamme kastanje - Castanea sativa Mill. 
Temperament: - Schaduwverdragend – vrij snelle groeier 
Standplaats: - Niet op natte en droge grond 
Opmerkingen: - ‘hakhoutsoort’ - archeofyt 

 
 
 

Familie: Berkenfamilie - Betulaceae 
Geslacht: Betula 
Soort: Ruwe berk - Betula pendula Roth. 
Temperament: - extreme lichtboomsoort – snelle 
starter - kortlevend 
Standplaats: - Op drogere, voedselarmere grond 
dan Zachte berk 
Opmerkingen: - Humusverbeteraar op arme 



grond 
 

Familie: Berkenfamilie - Betulaceae 

Geslacht: Betula 
Soort: Zachte berk - Betula pubescens L. 
Temperament: - extreme lichtboomsoort – snelle 
starter - kortlevend 
Standplaats: - Op vochtigere standplaatsen dan Ruwe 
berk 
Opmerkingen: - takken meer opgericht dan Ruwe berk 
– meer beharing op 
twijgen, knoppen en bladeren 

 

Familie: Berkenfamilie - Betulaceae 
Geslacht: Alnus 
Soort: Zwarte els - Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 
Temperament: - lichtboomsoort – snelle starter - 
kortlevend 
Standplaats: - Gekend van natte standplaatsen maar 
doet het ook prima op 
frisse grond 

  



Familie: Berkenfamilie - Betulaceae 
Geslacht: Carpinus 
Soort: Haagbeuk - Carpinus betulus L. 
Temperament: - schaduwboomsoort - 
groeit vrij snel – wordt niet heel hoog 
Standplaats: - frisse, rijke grond 
Opmerking: - hard hout – ‘gespierde’ stam 

 

 

Familie: Iepenfamilie – Ulmacea 
Geslacht: Ulmus 
Soort: Gladde iep - Ulmus minor Mill. 
Temperament: - Halfschaduwboomsoort 
Standplaats: - rijkere grond 
Opmerking: - worteluitlopers 

 

 

 

Familie: Wilgenfamilie - Salicaceae 
Geslacht: Salica 
Soort:spp. 
Temperament: - Lichtboomsoorten – snelle groeiers 
Standplaats: - nat (uitzondering: boswilg) 
Opmerking: - staande katjes 

 

 

 
Familie: Wilgenfamilie - Salicaceae 
Geslacht: Populus 
Soort: spp. 
Temperament: - Lichtboomsoorten – 
snelle groeiers 
Standplaats: - nat (uitzondering: 
boswilg) 
Opmerking: - hangende katjes 



Familie: Lindefamilie - Tiliaceae 
Geslacht: Tilia 
Soort: Winterlinde - Tilia cordata Mill. 
Temperament: - minder lichtbehoevend 
Standplaats: - armere grond dan zomerlinde 
Opmerking: - snel verterend strooisel 

 

 

 

Familie: Rosaceae – Onderfamilie: Maloïdeae 

Geslacht: Sorbus 
Soort: Lijsterbes – Sorbus aucuparia L. 
Temperament: - minder lichtbehoevend – wordt niet 
zo hoog 
Standplaats: - massaal in onderetage op armere 
grond 
Opmerking: - snel verterend strooisel 

 

 
 
Familie: Rosaceae – Onderfamilie: Prunoïdeae 
Geslacht: Prunus 
Soort: Amerikaanse vogelkers - Prunus serotina Ehrh. 
Temperament: - schaduwverdragend 
Standplaats: - dominant op armere grond 

 

 
 
  



Familie: Vlinderbloemigen – Fabaceae 
Geslacht: Robinia 
Soort: Robinia - Robinia pseudo-acacia L. 
Temperament: - lichtboomsoort 
Standplaats: - zowel arme als rijke grond 

 

 

 

 

Familie: Kardinaalsmutsfamilie – 
Celastraceae 
Geslacht: Euonymus 
Soort: Kardinaalsmuts - Euonymus 
europaeus L. 
Temperament: - schaduwboomsoort 
Standplaats: - vooral rijke, frisse grond 

 

 
 

 
 

Familie: Wegedoornfamilie – Rhamnaceae 
Geslacht: Rhamnus 
Soort: Sporkehout - Rhamnus frangula L. 
Temperament: - Schaduwboomsoort 
Standplaats: - vooral armere droge grond 

 

 
 

Familie: Esdoornfamilie – Aceraceae 
Geslacht: Acer 
Soort: Gewone esdoorn - Acer pseudoplatanus L. 
Temperament: - half-schaduwboomsoort 
Standplaats: - verjongt op veel plaatsen – doorgroeien: 

alleen op rijkere grond? 



 

Familie: Esdoornfamilie – Aceraceae 
Geslacht: Acer 
Soort: Spaanse aak - Acer campestre L. 
Temperament: - half-schaduwboomsoort 
Standplaats: - van nature op kalkrijke grond 

 

 

 
 

 
Familie: Olijffamilie – Oleaceae 
Geslacht: Fraxinus 
Soort: Gewone es - Fraxinus excelsior L. 
Temperament: - vrij veel licht nodig 
Standplaats: - rijkere grond 

 

 

 
 
 
 
 
Familie: Kamperfoelifamilie – Caprifolicaceae 
Geslacht: Sambucus 
Soort: Gewone vlier - Sambucus nigra L. 
Temperament: - vrij veel licht nodig 
Standplaats: - rijkere grond 
Opmerking: - stikstofindicator 

  



Familie: Kamperfoelifamilie – Caprifolicaceae 
Geslacht: Viburnum 
Soort: Gelderse roos - Viburnum opulus L. 
Temperament: - vrij veel licht nodig 
Standplaats: - rijkere, natte grond 
Opmerking: - vaak nog verdroogde 

vruchten in de winter 

 

 

 

 


