1 Ter Kamerenbos
2 Tuin van de Abdij van Ter Kameren
3 Koningstuin
4 Leopoldpark

5
6
7
8
9
10

de Meeûssquare
Egmontpark
Kleine Zavel
Frère-Orbansquare
Maalbeekdaltuin
Maria-Louiza, Palmerston, Ambiorix en Margaretasquares

11 Jubelpark
12 Warandepark

Stad Brussel
Leefmilieu Brussel

13
14
15
16

Tuin van de Kunstberg

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Hooikaai

Park voor de Kathedraal Sint-Michiel en Goedele
Tuin van het Rijksadministratief Centrum
Marguerite Durassquare (Steenkoolkaai)
Simone de Beauvoirpark (vroeger Fontainaspark)
Doltoplein
Hallepoortpark
Marie Popelinpark (vroeger Brigittinenpark)
22b

Maximiliaanpark en zijn pedagogische boerderij

21 Julisquare
Begraafplaats van Laken
Sobieskipark
Tuinen van de Bloemist
Koloniale Tuin
Park van Laken
Ossegempark
Tuin van de Japanse Toren
Tuin van het Chinees Paviljoen
Versailleslaan
Prins Leopoldsquare
Jan Palfijnsquare
Modelwijk
Verregatpark
Solarium
Meudonpark
Craetbos
Begraafplaats van Neder-Over-Heembeek
Mariëndaal
Korte Groenweg
Begijnbosdal
Begraafplaats van Haren
Harenpark
Doorgang Ter Elst
Kortenbachpark
’t Oogenblikpark
Begraafplaats van Brussel
Jan Jacobsplein
Hollandersplein

Hoogstammige inheemse bomen
Bomen en struiken geschikt voor hagen
Inheemse klimplanten
toegelaten door de
Stad Brussel (gevel
langs de straatkant)

Nederlandse naam

Latijnse naam

Bloemen, bladeren, vruchten

Hoogte

Groei Bodem

Eénstijlige meidoorn
Zwarte els*
Zachte berk*
Ruwe berk*
Vogelkers
Haagbeuk
Zomereik*
Wintereik*
Spaanse aak
Gewone esdoorn
Gewone es*
Beuk*
Hulst
Taxus
Zoete kers*
Ratelpopulier*

Crataegus monogyna
Alnus glutinosa
Betula pubescens
Betula pendula
Prunus padus
Carpinus betulus
Quercus robur
Quercus petraea
Acer campestre
Acer pseudoplatanus
Fraxinus excelsior
Fagus sylvatica
Ilex aquifolium
Taxus baccata
Prunus avium
Populus tremula

afvallend
afvallend
afvallend
afvallend
afvallend
verwelkend
verwelkend
verwelkend
afvallend
afvallend
afvallend
verwelkend
groenblijvend
groenblijvend
afvallend
afvallend

4-10 m
20-30 m
10-20 m
25-30 m
15-18 m
15-20 m
30-35 m
25-30m
12-15 m
30-35 m
35-40 m
35-40 m
10-15 m
15-20 m
20-25 m
25-30m

>
>
>
≥
≥

>
≥

gewoon, neutraal
vochtig
gewoon, humusrijk, goed gedraineerd, neutraal
gewoon, humusrijk, goed gedraineerd, neutraal
gewoon, niet lemig
gewoon, neutraal
voedselrijk, zelfs zuur en kalkhoudend
voedselrijk, zelfs zuur en kalkhoudend
voedselrijk, basisch, droog/matig vochtig
voedselrijk, kalkhoudend
voedselrijk, diep, koel
gewoon, diep, goed gedraineerd, neutraal tot zuur
zuur tot neutraal
licht zuur tot licht kalkhoudend
gewoon, niet lemig
vochtig en koel, matig zuur tot neutraal

Schietwilg

Salix alba

afvallend

20-25 m

≥

licht, vochtig en zuur

Wilde lijsterbes
Eénstijlige meidoorn
Sporkehout
Haagbeuk
Rode kornoelje
Hondsroos
Spaanse aak
Wilde kardinaalsmuts
Gewone brem
Kruisbes
Beuk
Hulst
Hazelaar
Sleedoorn
Boswilg
Trosvlier
Gewone vlier
Wilde liguster
Gelderse roos
Clematis uit de Alpen
Clematis montana
Bosrank
Klimop
Hop
Gewone kamperfoelie
Wilde kamperfoelie
Bruinroodbladige druif
Hondsroos

Sorbus aucuparia
Crataegus monogyna
Frangula alnus
Carpinus betulus
Cornus sanguinea
Rosa canina
Acer campestre
Euonymus europaeus
Sarothamnus scoparius
Ribes uva-crispa
Fagus sylvatica
Ilex aquifolium
Corylus avellana
Prunus spinosa
Salix caprea
Sambucus racemosa
Sambucus nigra
Ligustrum vulgare
Viburnum opulus
Clematis alpina
Clematis montana
Clematis vitalba
Hedera helix
Humulus lupulus
Lonicera caprifolium
Lonicera periclymenum
Vitis vinifera « Purpurea »
Rosa canina

afvallend
afvallend, witte bloemen, rode vruchten
afvallend, vruchten
verwelkend
afvallend, honingbloem, zwarte vruchten
afvallend, roze bloemen, vruchten
afvallend, honingbloem
afvallend, toxische vruchten
afvallend, gele bloemen
afvallend, groene en rode vruchten
verwelkend
groenblijvend
afvallend, honingbloem, gele bloemen, bruine vruchten
afvallend, witte bloemen, blauwe vruchten
afvallend, honingbloem, gele bloemen
afvallend, gele bloemen, rode vruchten
afvallend, witte bloemen, zwarte vruchten
groenblijvend, witte bloemen, zwarte vruchten
afvallend, rode vruchten
blauwe, zacht lila klokjes
roze bloemen
witte bloemen
groenblijvend
groene bloemen
welriekende gele bloemen met roze tinten
welriekende gele of oranje bloemen
nieuwe bladeren purper, dan groen roodachtige
afvallend, roze bloemen, vruchten

12-15 m
4-10 m
2-6m
15-20m
3-4m
3-4m
12-15m
2-5m
1-2m
1,5m
35-40m
15-15m
2-5m
3-4m
10-15m
2-4m
2-8m
2-4m
3-4m
2m
6-8m
15m
25m
5-8m
6m
5-7m
5-7m
3-4m

>
>
>

gewoon, neutraal

* Boomsoort voor een grote tuin

≥ : snel - > : middelmatig -

: traag

: zon -

: half-schaduw -

: schaduw

>
≥
≥

vochtig, zuur
voedselrijk, basisch, koel, droog, indien mogelijk kalkhoudend

alle soorten

alle soorten

-

leem- en kalkhoudend, rijk, goed gedraineerd
basisch, vochtig
gewoon
gewoon
alle soorten
humusrijk

≥
≥
>
≥
≥

-

zandig, diep, een beetje zuur

zuur tot neutraal

≥
≥
>

-

voedselrijk, basisch, droog/matig vochtig

gewoon, diep, goed gedraineerd, neutraal tot zuur

≥
≥
≥
≥
≥

-

gewoon, droog niet te vochtig
voedselrijk, koel, diep, neutraal tot basisch

≥
≥

-

arm, zuur

gewoon, neutraal

≥
≥
>

Geschikte plaats

voedselrijk, licht, niet te vochtig
voedselrijk, licht, niet te vochtig
voedselrijk, licht, niet te vochtig
alle bodemsoorten zelfs kalkhoudend, koel
gewoon, niet te koel, droog
voedselrijk, humusrijk, koel, gedraineerd
voedselrijk, humusrijk, koel, gedraineerd
gewoon, arm, zelfs kalkhoudend, niet te droog tot koel
gewoon, droog niet te vochtig

-

- wortels in
- wortels in
- wortels in
(zuidgevel vermijden)

