
Streekeigen en inheemse bomen Overijssel 

Streekeigen en inheemse bomen zijn soorten die van nature in een gebied voorkomen (standplaats) 
en soorten die hieraan zijn toegevoegd vanuit cultuurhistorisch perspectief (streekeigen). 
Onderstaande tabel laat een overzicht zien van streekeigen en inheemse bomen die in aanmerking 
komen voor de subsidieregeling ‘Iedereen een boom Kleinschalige boomaanplant’. Voor de 
volledigheid zijn in de lijst zowel inheemse als streekeigen soorten voor Overijssel opgenomen. De te 
planten soorten moeten de potentie hebben om tot 4 meter te kunnen uitgroeien. 
 

STREEKEIGEN EN INHEEMSE BOMEN OVERIJSSEL 

Nederlands naam Latijnse naam 

Zwarte els (25 tot 30 m hoog) Alnus glutinosa 

Ruwe berk (tot 20 m hoog) Betula pendula 

Zachte berk (tot 15 m hoog) Betula pubescens 

Haagbeuk (tot 25m hoog) Carpinus betulus 

Hazelaar (tot 6m hoog) Corylus avellana 

Tweestijlige meidoorn (tot 4,5 m hoog) Crataegus laevigata 

Eenstijlige meidoorn (tot 10m hoog) Crataegus monogyna 

Wilde kardinaalmuts (tot 6m hoog) Euonymus europaeus 

Hulst (tot 12 meter hoog) Ilex aquifolium 

Wilde appel (tot 10 – 12m hoog) Malus sylvestris 

Wilde mispel (tot 6m hoog) Mespilus germanica 

Grove den (25 tot 35m hoog) Pinus sylvestris 

Zwarte populier (tot 35m hoog) Populus nigra 

Zoete kers (tot 20m hoog) Prunus aevium 

Gewone vogelkers (tot 15m hoog) Prunus padus 

Sleedoorn (tot 6m hoog) Prunus spinosa 

Wilde peer (8 tot 20m hoog) Pyrus pyraster 

Zomereik (15 tot 35m hoog) Quercus robur 

Wintereik (25 tot 40m hoog) Quercus petraea 

Wegedoorn (tot 5/6m hoog) Rhamnus cathartica 



STREEKEIGEN EN INHEEMSE BOMEN OVERIJSSEL 

Nederlands naam Latijnse naam 

Kraakwilg (tot 25m hoog) Salix fragilis 

Schietwilg (tot 20m hoog) Salix alba 

Grauwe wilg (tot 6m hoog) Salix cinerea 

Boswilg (tot 10m hoog) Salix caprea 

Amandelwilg (tot 4m hoog) Salix triandra 

Katwilg (tot 4m hoog) Salix viminalis 

Bittere wilg (tot 6m hoog) Salix purpurea 

Laurierwilg (10 – 12m hoog) Salix pentandra 

Zomerlinde (tot 40m hoog) Tilia platyphyllos 

Hollandse linde (tot 40m hoog) 
Tilia x euopaea / 

Tilia x vulgaris 

Winterlinde (kleinbladige) (tot 30m hoog) Tilia cordata 

Trosvlier (bergvlier) (3 tot 6m hoog) Sambucus racemosa 

Gewone vlier (zwarte vlier) (tot 7m hoog) Sambucus nigra 

Wilde lijsterbes (tot 20m hoog) Sorbus aucuparia 

Ruwe iep (bergiep) (tot 25 – 30m hoog) Ulmus glabra 

Fladderiep (steeliep) (tot 35m hoog) Ulmus laevis 

Gladde iep (veldiep) (tot 30m hoog) Ulmus minor 

Gewone esdoorn (tot 30m hoog) Acer pseudoplantanus 

Noorse esdoorn (tot 30m hoog) Acer platanoides 

Veldesdoorn (spaanse aak) (tot 20m hoog) Acer campestre 

Witte els (tot 15m hoog) Alnus incana 

Beuk (tot 45m hoog) Fagus sylvatica 

Tamme Kastanje (tot 35m hoog) Castanea sativa 



STREEKEIGEN EN INHEEMSE BOMEN OVERIJSSEL 

Nederlands naam Latijnse naam 

Okkernoot (Walnoot) (tot 30m hoog) Juglans Regia 

Appelboom (Hoogstam, ± 7m hoog) Malus domestica 

Perenboom (Hoogstam, ± 7m hoog) Pyrus domestica 

Pruimenboom (Hoogstam, ± 8m hoog) Prunus domesticia 

 


