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Definitie oorspronkelijk inheems of autochtoon

• Struiken en bomen die hier na de laatste ijstijd op eigen kracht, 

dus zonder directe invloed van de mens zijn beland.

• 13.000 jaar evolutie en genetische selectie

• Vermeerdering en aanplant van strikt lokaal materiaal door de 

mens valt wél nog onder de definitie

• Verschil autochtoon en oud-cultuur is niet altijd eenvoudig te 

maken



AUTOCHTONE BOMEN TOEGEKOMEN NA DE 

LAATSTE IJSTIJDEN

13.500 V. CHR: GROVE DEN, BERK, WILG, DUINDOORN, 

JENEVERBES

9.800 V. CHR.: HAZELAAR, RATELPOPULIER, EIK

8000 V. CHR.: IEP

7000 V. CHR.: ZWARTE ELS, LINDE

6000 V. CHR.: GEWONE ES

3000 V. CHR.: TAXUS

2000 V. CHR.: BEUK

1000 V. CHR.: HAAGBEUK

500 V. CHR.: GEWONE ESDOORN



AANTAL SOORTEN?

VLAANDEREN EN NEDERLAND: ca 83 struiken en bomen 

autochtoon

LASTIG TE BEOORDELEN: ARCHAEOFYTEN? 

VERWILDERD?Zoete kers, Wilde mispel, Aalbes, Kruisbes, 

Amandelwilg, Katwilg, Basterdkraakwilg



Oorspronkelijk inheemse bomen en struiken in W.-Vlaanderen

Werkwijze:  
Continu bos sinds 18de eeuwse kaart van Ferraris (1770-1780)
Randen bos, oude houtwallen in het bos, beekbegeleidende bomen, bomen 
op perceelsbegrenzingen meestal interessanter dan eigenlijke bos
Hakhout en knotbomen interessanter dan opgaande bomen
Oud bos-indicatoren in de kruidlaag
Gaafheid van de site
Literatuurgegevens
Eventueel aanvullend genetisch onderzoek
Hagen, houtkanten
Rivieren
Duinen



grove den; 17

schietwilg; 95

grauwe wilg; 146

zachte berk; 135

ruwe berk; 127

hazelaar; 26

zomereik; 113

ratelpopulier; 55

iep; 20

linde; 15

els; 38

es; 10

beuk; 27

haagbeuk; 2

gewone esdoorn; 9

y = 6E-07x2 - 0,0024x + 11,75
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Wintereik en Zomereik (Quercus petraea en Q. robur)

• Na de ijstijden teruggekeerd van Italië, Spanje en Balkan

• Italië en Spanje tot in Vlaanderen, Balkan niet

• Veruit meeste eiken zijn geplant en niet autochtoon: commercieel 

belang; mooie rechte bomen; verspreiding in bossen weerspiegelt 

zeer antropogeen beeld

• Autochtone eiken vooral te zoeken als hakhout, knotbomen, 

galgbomen

• Oudste boom van Vlaanderen: ‘1000-jarige eik van Lummen’: 500 

jaar? 800 jaar?

• Wintereiken Klaverberg: hakhout 14-de eeuw? Hakhoutomtrek > 30 

m

• Tweede belangrijkste waardplant, na wilg, voor allerlei ongewervelde 

organismen: zeer grote biodiversiteitswaarde



Wintereik (Klaverberg)



Beuk (Fagus sylvatica)

• Verhaal erg analoog aan eik

• Meeste beuken zijn geplant om economische redenen

• Hakhoutgebruik van beuk voor houtskool was ooit zeer algemeen, 

maar is verdwenen door wegvallen houtskoolvraag

• Beuk is voor biodiversiteit een stuk minder belangrijk door nog 

zeer recente verovering van onze gewesten

• Organismen die zich snel kunnen verbreiden hebben zich wél aan 

aangepast aan beuk: paddenstoelen 

• Dode beuken zeer waardevol voor een aan groot aantal oud bos-

dood hout-kevers

• Oudste beuken: hakhout op rivierlandduinen zoals in Wetteren? 

Hakhoutrelicten in Voerstreek? Beuken Zoniënwoud toch ouder 

dan vaak gedacht?

• Waardevol oud cultuur-erfgoed: kruishagen van Beuk



Beuk (Fagus sylvatica)



Wilg (Salix species)

• Acht autochtone soorten: Bittere wilg, Boswilg, Geoorde wilg, 

Grauwe wilg, Kruipwilg, Laurierwilg, Rossige wilg, Schietwilg

• Drie archaeofyten (ingeburgerd < 1500): Amandelwilg, 

Basterdkraakwilg, Katwilg

• Tientallen mandenmakerswilgen: Amerikaantjes, Belgisch rood, 

Duits rood, Frans geel, Gewone kletters, Groene reins, Kattekletters, 

Lerenband, Oostenrijks grauw, Oud rood, tweebast, wiedouw, 

zwarte reins, …

• Onderscheid tussen autochtoon en oud-cultuur is levenswerk

• Door leeftijd en groot aantal soorten belangrijkste geslacht voor 

biodiversiteit!



Wilg (Salix): wilde soorten



Wilg (Salix): archaeofyten



Populier (Populus species)

• Autochtone soorten: Zwarte populier, Ratelpopulier

• Archaeofyt: Grauwe abeel

• Cultuursoorten: Witte abeel, Canadapopulieren, Italiaanse populier, 

Balsempopulieren 

• Verbazend belangrijk voor biodiversiteit, ondanks zeldzaamheid 

oorspronkelijk wilde soorten!

• Levendige discussie over de ‘natuurwaarde van populieren’, is 

vooral gevolg van snelle kaptermijnen moderne populieren

• Na Schietwilg is (Canada-)populier tweede algemeenste knotboom



Populier: autochtone soorten: Zwarte populier (Populus 

nigra) en Ratelpopulier (P. tremula)



Linde: Winterlinde (Tilia cordata) en Zomerlinde (Tilia 

platyphyllos)

• Quasi uitgestorven in het bos als autochtoon

• Vruchtbare leemgronden zijn omgezet in akkers: biotoop linde weg

• Zacht hout leidde tot overexploitatie; hakhout plantte zich niet meer 

voort

• Linde had optimum in warm en vochtig Atlanticum

• Geringe biodiversiteitsbijdrage is waarschijnlijk ook te linken aan 

beperkt aantal bomen

• Mooiste oude dorpsbomen zijn vaak linden. Laatste autochtonen?

• Linde van Oostkamp en Avekapelle zijn absolute toppers: 16de eeuw

• Kruising is ook oud-cultuur-boom; export bestaat al circa 500 jaar

• Leilinden, knotlinden, gekandelaarde linden kunnen veel ouder zijn 

dan we op het eerste zicht denken

• Etagelinden zijn bijzondere vorm van oud-cultuur-monument

• Mariakapelletjes aan linden als gekerstende Germaanse feeënboom



Winterlinde (Tilia cordata) en Zomerlinde (Tilia 

platyphyllos)



Haagbeuk (Carpinus betulus)

• Oude rechtopstaande bomen soms als hoekboom, grensboom

• Meeste Haagbeuk is hakhout: ook oudste exemplaren

• Galgenbosje Sint-Andries en Konijnenwarande Couthof Proven zijn 

prachtige verhalen verweving autochtoon en oud-cultuur



Haagbeuk (Carpinus betulus): 



Taxus (Taxus baccata)

• Taxus is vermoedelijk uitgestorven in het wild in Vlaanderen wegens 

giftigheid voor vee en intensief gebruik voor de aanmaak van bogen 

in de Middeleeuwen

• Caesarboom is mooi maar onbetrouwbaar verhaaltje

• Symboliek op kerkhoven is mooi oud cultuurgegeven: eeuwig leven 

gecombineerd met mannelijke boom voor Johannes De Doper en 

vrouwelijke boom voor Maria op Calvarieberg



Taxus (Taxus baccata): Caesarboom Lo en kerkhof 

Damme

Caesarboom Lo

280 cm omtrek

Verhaal uit 1612 zonder boom

Tekening 18de eeuw met

Volwassen boom

300 jaar oud?



Iep of olm (Ulmus species)

• 600 jaar cultuurgeschiedenis in driehoek Ieper-Veurne-Rijsel

• 15 olmen beschreven in Huberty (1905): 7 Veldiep, 7 Ruwe iep, 1 

Fladderiep of Steeliep

• Meeste daarvan zijn kruisingen tussen Veld- en Ruwe iep

• Veldiep en Fladderiep zijn autochtoon; Ruwe is middeleeuwse 

import

• Iepenziekte bemoeilijkt determinatie; wortelopslag Veldiep blijft leven  

maar is niet te determineren; Ruwe iep gaat dood zonder 

wortelopslag; Fladderiep is niet (of minder?) gevoelig voor 

iepenziekte

• Herbarium Wageningen en genetisch onderzoek bieden 

perspectieven 

• Meeste Fladderiepen zijn pas ontdekt gedurende kartering 

autochtone bomen en struiken

• Oude en autochtone veldiep is bijna alleen nog als hakhout terug te 

vinden



Iep of olm (Ulmus species)



Autochtone rozen (Rosa species)

• In West-Vlaanderen 38 soorten en kruisingen: Behaarde 

struweelroos, Berijpte viltroos, Beklierde heggenroos, Bosroos, 

Duinroos, Egelantier, Gewone viltroos, Heggenroos, Hondsroos, 

Kale struweelroos, Kleinbloemige roos, Stijlroos, …  

• Zeer lastige groep qua naamgeving wegens ingewikkelde genetica: 

canina-meiose, matroclinale overerving

• De meeste soorten zijn eigenlijk ook al kruisingen: gestabiliseerde 

kruisingen

• Hele reeks nieuwe taxa ontdekt door kartering oorspronkelijk 

inheemse bomen en struiken

• Door massale aanplant gecultiveerde rozen, reëel gevaar voor 

wegkruisen wilde soorten in natuurgebieden

• Boek: Zwaenepoel, A. (2019). Wilde rozen in het Zwin en de 

kustduinen of Hoe de seksuele frivoliteit van wilde rozen tot 

wanhoop drijft.

• Rozen herkennen vergt kliertjes, beharing, bladtanding, stekelvorm 

en vooral bottels bekijken



Rozen (Rosa species)



Aalbes, Kruisbes en Zwarte bes (Ribes species)

• Archeologie nodig voor onderscheid autochtoon en oud-cultuur

• Dodoens: ‘Bezekens van Overzee’

• Groot aantal nachtvlinders (‘motten’) gespecialiseerd op 

ribessoorten: waarschijnlijk via autochtone Zwarte bes aangepast 

aan nieuwkomers

• Zelfde verhaal gaat op voor Sleedoorn → pruimen, wilde appel → 

eetappel, zoete kers → eetkers: archaeofytenverhaal van eetbare 

dingen 



Aalbes, Kruisbes, Zwarte bes en Alpenbes



VEEL GESTELDE VRAGEN

• Moeten we met de 

klimaatverandering nu andere bomen 

gaan planten?

• Moeten we elke exoot omkappen?

• Is dat autochtoon-verhaal niet 

racistisch?

• Waar kunnen we dat autochtoon 

materiaal aanschaffen?

• Waar kunnen we daar meer over 

lezen?



Moeten we met de klimaatverandering nu andere 

bomen gaan planten?

• Nee, onze inheemse bomen en struiken hebben al 13000 jaar 

klimaatwijzigingen overleefd. Kunnen tegen een stootje.

• Nee, want onze struiken en bomen hebben op 13000 jaar tijd een 

enorme biodiversiteit met zich meegebracht die niet op enkele 

tientallen of honderden, zelfs niet enkele duizenden jaren te 

evenaren is met exoten 

• Nee, want verwante exoten, cultuurvariëteiten, enz. kunnen onze 

inheemse soorten bedreigen door wegkruising

• Kleinere aanpassingen zijn wel nodig: watervoorziening, 

plantverband, opletten met gevoelige soorten als beuk, …



Moeten we elke exoot omkappen?

• Nee natuurlijk. In een cultuurhistorische context kunnen exoten 

bijdragen aan de schoonheid, variatie, enz.

• Het is wel belangrijk dat we die exoten weren daar waar nog onze 

laatste oorspronkelijk inheemse struiken en bomen voorkomen

• Het is ook belangrijk om robuuste groenstructuren in stedelijke 

omgeving (dreven, lanen, straten, hagen, beplantingen op 

industrieterreinen) aan te leggen met inheemse struiken en bomen 

om de biodiversiteit niet nog verder achteruit te laten gaan

• Hou de exoten voor de kers op de taart in je eigen tuin, in parken, … 

maar overdrijf er niet mee



Is dat autochtoon verhaal niet wat racistisch?

• Nee, onze bomen zijn ook allemaal immigranten die hier na de 

ijstijden met mondjesmaat terug gearriveerd zijn. 

• Het belangrijkste argument voor het oorspronkelijk inheemse 

bomen-verhaal is behoud van biodiversiteit, niet alleen voor die 

bomen zelf, maar veel meer nog voor de biodiversiteit van 

ongewervelde organismen die aan die 13000 jaar evolutie en 

genetische aanpassingen van die bomen mee aangepast is. Kijk 

naar het verschil aan de biodiversiteit van een eik en wilg die hier al 

meer dan 10000 jaar weer voorkomen en die van haagbeuk die er 

nog maar een paar duizend jaar staat, dan weet je hoe belangrijk die 

tijdspanne is.



Waar kunnen we dat autochtoon materiaal aanschaffen?

• Terechte vraag, maar lastig te beantwoorden. Er zijn nog altijd te 

weinig kwekers en de certificering is ook nog altijd niet sluitend als 

een bus.

• Als je niet aan het autochtone materiaal raakt, dan is inheems nog 

altijd te verkiezen boven exoten, maar het gevaar is dan zeer reëel 

dat je materiaal koop dat uit een andere uithoek van Europa komt, 

met vroeger of latere fenologie-kenmerken, die dan niet 

overeenkomen met de levenscyclus van inheemse ongewervelden 

die van die planten afhankelijk zijn.

• Een mix van oorspronkelijk inheems en inheems, maar uit meer 

zuidelijke contreien kan in het licht van klimaatverandering 

misschien wel nuttig zijn. 



Waar kunnen we daar meer over lezen?

• Elke gemeente heeft een afschrift van de kartering gekregen met 

kaartjes waarop de autochtone locaties aangeduid zijn.

• Maes et al. (2006). Inheemse bomen en struiken in Nederland en 

Vlaanderen. Is al aan zijn derde druk toe.

• Maes et al. (2021). Atlas wilde bomen en struiken. Landschappelijk 

groen erfgoed in de provincies van Nederland en Vlaanderen. Uitg. 

Pictures Publishers, Corné de Keijzer, Woudrichem, 720 p.



DANK U VOOR DE AANDACHT!
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