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Soorten
Welke soorten inheemse bomen en struiken op
een bepaalde plek voorkomen, hangt af van het
bodemtype en de grondwaterstand. Aan de hand
van gegevens over de bodem en grondwaterstand
kunnen vervolgens de voorkomende bostypen en
dus de soorten worden herleid: 
- Op ieder bodemtype komen één of meerdere 
bostypen voor. Wintereiken-beukenbos en 
berkenbroekbos zijn daar voorbeelden van.

- In de genoemde bostypen komen meer soorten 
voor dan dat de naam in eerste instantie doet 
vermoeden. Wel zijn de soorten waarnaar het 
bostype is vernoemd, dominant aanwezig. Zo 
bestaat de bomenlaag van het bostype winter -
eiken-beukenbos voor 40 tot 70% uit de naam-
gevers hiervan: eiken en beuken. In de struiken-
laag komen soorten voor als: wilde lijsterbes, 
boswilg, wilde appel en sporkehout. 

De soorten die in de gemeente Doetinchem voor-
komen, zijn aangegeven op de kaart aan de binnen-
zijde van deze folder.

Plantmateriaal
Bent u zelf van plan om inheemse bomen of 
struiken aan te planten, houd dan rekening met 
het plantmateriaal. Gebruik alleen plantmateriaal
gekweekt uit streekeigen materiaal/zaden. Veel
plantmateriaal wordt opgekweekt uit relatief 
goedkoop zaad dat geïmporteerd is uit Zuid- 
en Oost-Europa (gebieden met een ander klimaat).
Daarbij gaat het weliswaar om soorten die ook 
bij ons van nature voorkomen, maar het import -
materiaal heeft andere erfelijke eigenschappen. 
Het is daardoor minder aangepast aan de
Nederlandse omstandigheden. Op verschillende
plaatsen zijn bijvoorbeeld veldesdoorns, sleedoorns
en meidoorns van Italiaanse herkomst te vinden
met vitaliteitsproblemen. 
Uit oogpunt van duurzaamheid geeft de gemeente
de voorkeur aan biologisch geteeld materiaal. Dat
wil zeggen materiaal geteeld zonder bestrijdings-
middelen en kunstmest.

Belang van inheemse bomen en struiken

Het eeuwenlange proces van ontbossing, schaalver-
groting in de landbouw, stads- en dorpsuitbreiding,
wegenaanleg en het aanplanten van exotische soor-
ten is de oorzaak van het uitsterven van inheemse
boom- en struiksoorten. Ook verdwijnen door
onwetendheid nog steeds waardevolle plekken.
Van de ongeveer honderd soorten inheemse bomen
en struiken die in Nederland voorkomen, waarvan
een kleine veertig soorten in de gemeente
Doetinchem, is meer dan de helft zeldzaam of zeer
zeldzaam geworden. Zeven soorten zijn (nagenoeg)
verdwenen. Tegenwoordig zijn inheemse bomen en
struiken nog voornamelijk te vinden op oude bos-
plaatsen, in houtwallen, langs holle wegen en aan de
oevers van niet vergraven beken. 

Inheemse bomen en struiken
Onder inheems wordt verstaan: soorten die zich
sinds de laatste ijstijd op een bepaalde plek of in
een bepaalde streek alleen langs natuurlijke weg
hebben verjongd of die kunstmatig zijn verjongd
met uitsluitend lokaal materiaal. Harde bewijzen 
dat een boom of struik inheems is, zijn moeilijk te
leveren. Wel kan een uitspraak worden gedaan over
de mate van waarschijnlijkheid. 

Leefgebied voor fauna
De aanwezigheid van inheemse gewassen in de
natuur is van groot belang. Inheemse soorten 
hebben een hogere natuur- en landschappelijke
waarde dan uitheemse soorten. Ze zijn namelijk 
het leefgebied voor veel ongewervelde dieren zoals
diverse soorten dag- en nachtvlinders, vliegen,
kevers, sprinkhanen, slakken en spinnen. Een groot
aantal organismen is specifiek gebonden aan een
bepaalde inheemse soort. Zo gebruiken meer dan
vierhonderd van dit soort ongewervelde dieren 
wilgen en zomer- en wintereiken als gastheer. Ter
vergelijking: het aantal soorten ongewervelde die-
ren op niet-inheemse, geïmporteerde soorten als
plataan en paardekastanje is minder dan vijf. 

Kenmerkend voor landschap
Wanneer je naar een landschap kijkt, moet eigenlijk
direct duidelijk zijn waar men zich bevindt.
Inheemse soorten spelen hierbij een belangrijke rol.
De aanwezige bomen en stuiken zeggen namelijk
iets over de streek of het land. Ook zeggen ze iets
over de bodem, de grondwaterstand en het kli-
maat. Zo zijn in onze streek wilg, es en els indica-
tieve soorten voor vochtige grond en groeien er
bijvoorbeeld zomereik en ruwe berk op drogere
gronden. In Zuid-Europa zijn dit geheel andere
soorten; daar is bijvoorbeeld de plataan een indica-
tieve inheemse soort voor vochtige gronden.
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Inheemse boom- en struiksoorten worden in ons
land met uitsterven bedreigd. Dat is een slechte
ontwikkeling aangezien zij het leefgebied zijn
voor specifieke dieren en organismen. De
gemeente Doetinchem streeft naar het behoud
van inheemse gewassen in het buitengebied en
stimuleert de aanplant ervan. Deze folder 
gaat in op de waarde van inheemse bomen 
en struiken en geeft een handreiking bij het
aanplanten van inheemse gewassen.

Werkwijze kaart in combinatie met 
soortenlijst

Stap 1
Zoek op de kaart de plek waar beplanting aan -
gelegd of onderhouden moet worden. Deze plek
correspondeert met een letter.

Stap 2
Achter iedere boom of struik staat/staan één of
meerdere letters. Staat de desbetreffende letter
achter een boom- of struiksoort, dan komt deze
soort hier van nature voor (ook wel PNV
genoemd: Potentieel Natuurlijke Vegetatie). Deze
soort(en) is (zijn) daardoor geschikt om op deze
plek aan te planten of te behouden tijdens onder-
houdswerkzaamheden.

Soortenlijst

Bomen

Latijnse naam Nederlandse naam Bodem

01 Acer campestre Veldesdoorn, Spaanse aak a & b.

02 Alnus glutinosa Zwarte els a, c, e, f, g, h & i.

03 Betula pendula Ruwe berk a, c, d, e, f & g.

04 Betula pubescens Zachte berk a, c, d, e, f & g.

05 Carpinus betulus Haagbeuk a, b, c, e & f.

06 Fagus sylvatica Beuk a, b, c, e & f. 

07 Fraxinus excelsior Es, gewone es a, b, c, e, f, g, h & i.

08 Populus tremula Esp, tril- of ratelpopulier b, c, e, ,f,  g & h.

09 Populus canescens Grauwe abeel a & b.

10 Populus nigra Zwarte populier a & b.

11 Prunus avium Zoete kers of troskers a, b, e & f.

12 Quercus petrea Wintereik c, e & f.

13 Quercus robur Zomereik a, b, c, d, e, f, g, h & i.

14 Salix alba Schietwilg g, h & i.

15 Tilia cordata Kleinbladige- of winterlinde a, c, d, e & f.

16 Ulmus minor Gladde iep of veldiep a, b & h.

Struiken

Latijnse naam Nederlandse naam bodem

20 Cornus sanguinea Rode kornoelje a, b & h.

21 Corylus avellana Hazelaar a, b, c, e, f & h.

22 Crataegus laevigata Tweestijlige meidoorn a & b & f.

23 Crateagus monogyna Eenstijlige meidoorn a, b, c, e, f, g, h & i.

24 Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts a & b & h.

25 Ilex aquifolium Hulst c, d, e, f & g.

26 Ligustrum vulgare Wilde liguster, liguster b.

27 Malus sylvestris Wilde appel c, d, e & f.

28 Prunus padus Vogelkers of troskers a, b, c, d, e, f, g & h.

29 Prunus spinosa Sleedoorn a, b & h.

30 Rhamnus catharticus Wegedoorn a & b.

31 Rhamnus frangula  Sporkehout of vuilboom a, c, d, e, f & g.

32 Ribes nigrum Zwarte bes a, g, h & i.

33 Ribes rubrum Aalbes a, f & h.

34 Rosa canina Hondsroos a, b & f.

35 Salix aurita Geoorde wilg c, d, e, f & i.

36 Salix caprea Boswilg of waterwilg c, f & g.

37 Salix cinerea Grauwe wilg a, c, d, e, g, h & i.

38 Sambucus nigra Vlier a & b.

39 Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes a, b, c, d, e, f & g.

40 Viburnum opulus Gelderse roos a, b, e, f, g & h.

Eenstijlige Meidoorn

Gelderse roos
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