
Cursus herkennen bomen en struiken 

 

 

i.o.v.



• Bomen staan soms verder van de openbare weg.
• Twijgen, knoppen en bladeren zitten soms vrij hoog om 

details te zien.
• Zorg dat je een verrekijker bij je hebt.
• Zorg ervoor dat je een fototoestel ter beschikking heb.

Wat moet je meenemen?



• Gebruik een determinatieboekje in het veld.
• Maak foto’s van de tak, knop/blad, stam en vorm van de 

boom en zoek thuis op WWW.Bomengids.nl
• Hier twee sleutels: HOOFDsleutel en de BLADsleutel

Hoe breng je bomen op naam?



• Kijk naar de stam: glad, gegroefd of zwaar ingesnede
schors?

• Kleur van de stam: gecamoufleerd, effen, bruin, wit?

• Kijk naar het blad: samengesteld, enkelvoudig, bladrand 
glad, gekarteld, gelobt.

• Kijk naar de kleur van het blad: roodachtig of groen (kijk 
ook naar de tint)

• Kijk naar eventuele bloeiwijze of vruchten.
• Kijk naar de vorm van de twijgen in combinatie met 

bladstand of knoppen.

Hoe breng je bomen op naam?



De Grove den (Pinus sylvestris)



De Grove den (Pinus sylvestris)



De Acacia (Robinia pseudoacacia)



De Acacia (Robinia pseudoacacia)



De Berk (Betula) Er zijn meerdere soorten berken



De Beuk (Fagus sylvatica)



De Beuk (Fagus sylvatica)



De Beuk (Fagus sylvatica)



De Haagbeuk (Carpinus betulus)



Verschillen Beuk en Haagbeuk

• Behoud in winter meer bruin blad
• Zowel groen als rood

• Voorjaar eerder in blad
• Alleen groene variant



De Eik (Quercus robur) (er zijn meer soorten eiken)



De Zwarte els (Alnus glutinosa)



De Zwarte els (Alnus glutinosa)



De Es (Fraxinus excelsior)



De Esdoorn (Acer pseudoplatanus) (er zijn meerdere soorten esdoorns )



De Esdoorn (Acer pseudoplatanus)

(er zijn meerdere soorten esdoorns )



De Iep (Ulus hollandica)



De Iep (Ulus hollandica) (er zijn meerdere soorten)



De Paardenkastanje (Aesculus hippocastaneum) (er zijn meerdere soorten kastanjes)



De Paardenkastanje (Aesculus hippocastaneum)



De Tamme kastanje (Castanea sativa)



De Linde (Tilia) meerdere soorten



De Linde (Tilia) meerdere soorten



De Populier (Populus) meerdere soorten



De Populier (Populus) meerdere soorten



De Populier (Populus) meerdere soorten



De Walnoot (Juglans regia)



De Wilg Schietwilg (Salix) meerdere soorten



De Wilg Schietwilg (Salix) meerdere soorten



De Wilg Grauwe wilg (Salix) meerdere soorten



De Wilg katwilg (Salix) meerdere soorten



De Wilg Boswilg (Salix) meerdere soorten



De Fruitboom hoogstam, halfstam, laagstam/ productie



De Fruitboom appel, peer, pruim, kers



De Lijsterbes (Sorbus aucuparia



De Hazelaar (Corylus avellana)



De Krenteboom (Amelanchier lamarckii)



De Vuilboom (Rhamus frangula)



De Meidoorn (Crataegus monogyna)



De Sleedoorn (Prunus spinosa)



De Vlier (Sambucus nigra)



De Rode Kornoelje (Cornus sanguinea)



De Wilde liguster(Ligustrum vulgare)



De Vogelkers(Prunus padus)



De Amerikaanse Vogelkers (Prunus serotia)



Pauze



Cursus herkennen landschapselementen

 

 

i.o.v.



Vrijstaande boom
◼ Vrijstaande boom

◼ Boom staat duidelijk herkenbaar 

alleen. 

◼ Kroon minimaal 1 meter van andere 

kroon afstaand.



Boomgroep ◼ Boomgroep

◼ Bomen staan groepgewijs bij elkaar, 

niet in een rij.

◼ De kronen raken elkaar.

◼ Maximale oppervlakte 150 m²

X



Enkele knotboom ◼ Enkele knotboom

◼ Boom staat duidelijk alleen, maakt 

geen onderdeel uit van een rij of groep 

of andere beplanting.

◼ Boom is met regelmaat afgezet op 

minimaal 0,5 m hoogte. 



Leiboom/ gekandelaberde boom/ knotboom

◼ Puntelement: Een in een vlakke vorm 

gesnoeide boom.

◼ Niet alleen linde, meerder soorten 

mogelijk.

◼ Valt onder knotboom, vermelding; 

Gekandelaberde boom.

X



Vrijstaande struik

◼ Solitaire struik

◼ Struik staat duidelijk herkenbaar 

alleen. 

◼ Heeft voldoende ruimte om uit  te 

groeien.



Struikgroep

◼ Struiken in een groep staand.

◼ Kruinen staan (bijna) tegen elkaar.

◼ Maximale oppervlakte + 150 m² 



Poel
◼ Puntelementen, 

◼ Klein water dat niet in verbinding 

staat met een sloot o.i.d.

◼ Oppervlakte tot + 250m²

◼ Geen vijvers met goudvissen of folie.



Enkele bomenrij

◼ Een enkele rij met bomen

◼ Kan bestaan uit meerdere soorten. 

Eventuele gaten in de rij kan duiden 

op uitval.

◼ Meer dan 5 bomen.



Enkele bomenrij (met struiken)
◼ Een rij opgaande bomen met 

daaronder 50% bedekking 

struiken.

◼ Kan uit meerdere soorten bestaan.

◼ Vermelden in opmerkingen; 

Struiken

◼ Geen geknipte hagen -> haag.



Dubbele bomenrij

◼ Een dubbele rij met bomen

◼ Kan bestaan uit meerdere soorten. 

Eventuele gaten in de rij kan duiden 

op uitval.

◼ Kronen moeten redelijk aansluiten.

X



Laan
◼ Lijnelement, weg met aan 

weerszijde een rij bomen.

◼ Kan uit meerdere soorten bestaan. 

◼ Aan één zijde een dubbele rij of 

struiken onder de bomen, dan 

vermelden in opmerkingen; 

dubbele bomenrij.



Knotbomenrij ◼ Een rij met geknotte bomen van 

minimaal 5 stuks.

◼ Al dan niet langs de weg of op een 

erf.

◼ Kan bestaan uit meerdere soorten. 

Hoogte van de stam minimaal ½ 

meter

X

1
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Heg of haag
◼ Een aaneengesloten rij met struiken 

die met regelmaat wordt gesnoeid 

of afgezet.

◼ Al dan niet langs de weg of op een 

erf.

◼ Kan bestaan uit meerdere soorten. 



Heg of haag Geen buxusheg of laurierstruiken

X



Struikenrij
◼ Een aaneengesloten rij met struiken.

◼ Al dan niet langs de weg of op een 

erf of vrij in het land.

◼ Kan uit meerdere soorten bestaan.

◼ Geen geknipte hagen of afgezet 

hakhout.

X



Heg of struikenrij?



Houtwal ◼ lijnelement, met (regelmatig) 

afgezette bomen en struiken op 

een grondverhoging (wal)

◼ Kan uit meerdere soorten bestaan. 

◼ Tijdens het afzetten kunnen er 

overstaanders worden 

gehandhaafd.

◼ Altijd op een grondwal(letje).

◼ Soms greppel.



Singel ◼ Een aaneengesloten rij bomen en 

struiken.

◼ Meestal hoofdsoort Els

◼ Al dan niet langs de weg of op een 

erf of vrij in het land.

◼ Kan af en toe een andere soort in 

staan. Opgaande bomen worden 

niet afgezet.



Hakhoutsingel ◼ Een aaneengesloten rij bomen met 

struiken.

◼ Alle bomen en struiken worden 

met regelmaat afgezet waardoor 

stobben ontstaan.

◼ Al dan niet langs de weg of op een 

erf of vrij in het land.



Hakhoutingel



Hakhoutsingel
◼ Tijdens het afzetten kunnen er 

overstaanders worden 

gehandhaafd.



Hakhoutsingel/ Houtkade
◼ Lijnelement, (voormalige) 

waterscheiding met één of 

meerdere rijen (hak)hout.

◼ Wordt genoteerd als hakhoutsingel



Hoog- en halfstamfruitbomen

◼ Hoogstamfruitboom

1e gesteltakken boven de 1.80 m

Onderlinge afstand 5-12 m

◼ Halfstamfruitboom

1e gesteltakken tussen1.50 m en 1.80 m.

Onderlinge afstand 5-10 m



Productie fruitbomen

◼ Productie boomgaard

Staat op 1-2 meter van elkaar, veelal in nette 

rijtjes. 

1e takken al onder 50 cm

Bomen meestal niet hoger dan 2½ m

X



Hakhoutbos
◼ Vlakelementen, 

◼ Al dan niet bestaand uit diverse 

soorten hout. Veelal afgezet in een 

hakcyclus van meerdere jaren.

◼ Soms met sloot er omheen. 

◼ Synoniem: geriefbos, pestbos, 

griend(je).



Bosje
◼ Vlakelementen, 

◼ kruinen tegen elkaar groeiend.

◼ Lijkt op boomgroep maar is groter.

◼ Vaak verschillende lagen.



Griend ◼ Vlakelementen, 

◼ Natte grond

◼ Bestaand uit hoofdzakelijk wilg. 

◼ Zowel snijgriend (eens per jaar) 

als meerjarig hakcyclus

◼ Griend is ook streeknaam voor 

geriefbosje -> zie hakhoutbos (dus 

anders dan hier bedoeld)


