
Wilde lijsterbes
Sorbus aucuparia

Beuk
Fagus sylvatica

Zomereik
Quercus robur 

Gewone esdoorn
Acer pseudoplatanus

Tamme kastanje
Castanea sativa

Haagbeuk
Carpinus betulus

Zomerlinde
Tilia platyphyllos

Hazelaar
Corylus avellana 

Gewone es
Fraxinus excelsior

Gewone vlier
Sambucus nigra

De knoppen staan verspreid.
Ze zijn lang en spoelvormig met talrijke 
glanzende, helbruine knopschubben. 
Hun basis is bruinrood. De zijkoppen 
liggen niet tegen de twijg aan.
Beukenhout is hard, splintert niet en 
geeft geen smaak af. Het wordt gebruikt 
voor binnenschrijnwerk en in de meubel-
makerij. Men maakt er ook vaten, kisten, 
houten lepels en broodplankjes van. 

De knoppen staan verspreid.
Ze zijn langwerpig (maar korter dan die 
van de beuk), puntig, ietwat gebogen en 
dicht tegen de twijg aanliggend.
De top van de knopschubben kan 
behaard zijn.
Haagbeukenhout is uitstekend brand-
hout. Het wordt gebruikt voor draaiwerk 
en klein gereedschap als schaven, 
houten hamers en stelen.

De knoppen staan verspreid.
Ze zijn eivormig en sterk afgerond, van 
de twijgen afstaand. Waar een knop 
staat, zit er een knik in de twijg.
De jonge twijgen zijn behaard. Bij de 
winterlinde zijn de jonge twijgen kaal.
Lindehout wordt gebruikt voor teken-
borden, gietvormen en snijwerk.
Verkoold lindenhout levert goede houts-
kool.

De knoppen staan verspreid.
De kleine, eivormige knoppen zijn 
zittend en staan op twee rijen langsheen 
de takken. De rand van de knopschub-
ben is fijn behaard. Op de twijgen staan 
knotsige klierharen.
Lange takken doen dienst als erwten- 
of bonenstaken. Verbrand hout levert 
houtskool geschikt voor tekenwerk.

De knoppen staan tegenoverstaand.
De afgeronde kegelvormige knoppen 
zijn zwart en fluwelig behaard. Ze staan 
elk boven een iets uitspringend blad-
kussen. De eindknop is groter dan de 
zijnknoppen maar komt niet steeds tot 
ontwikkeling.
Het hout werd gebruikt voor het vervaar-
digen van turntoestellen, ski’s, stelen en 
voor allerlei draaiwerk. 

De knoppen staan tegenoverstaand.
De knoppen zijn eivormig en puntig, 
met weinig knopschubben. De schors 
is zacht kurkachtig en bezet met veel 
verdikte ademporiën.
Het witte merg bewaart zeer goed en 
droogt zonder te vervormen. Verdeeld in 
kleine stukjes, werd het gebruikt bij het 
monteren van zeer kleine insecten.

De knoppen staan verspreid.
Ze zijn eivormig, omgeven door talrijke 
dakpansgewijs geplaatste bruine 
knopschubben. Op het eind van de twijg 
staan de knoppen gegroepeerd rondom 
de einknop.
Eikenhout is duurzaam en geschikt voor 
de buitenbouw, de meubelindustrie en 
waterwerken. Eikels werden vroeger 
gebruikt als veevoeder. 

De knoppen staan tegenoverstaand.
Ze zijn 8 tot 10 mm groot, eivormig, 
felgroen, de knopschubben hebben 
een bruin randje. De knoppen van de 
Spaanse aak zijn vrij klein, 3 mm, ovaal, 
bruinrood, met spitse fijnbehaarde top.
Het hout wordt gebruikt voor het 
vervaardigen van meubelen, fineer en 
parket, alsook voor draaiwerk, lepels en 
kommen.

De knoppen staan verspreid.
Ze zijn bruinrood, eivormig tot rond met 
een gering aantal knopschubben (2 of 
3). Het bladkussen (verhevenheid op 
de twijg waarop het blad was ingeplant) 
steekt ver uit. De twijgen zijn vaak 
hoekig met heldere, puntvormige adem-
poriën. Het hout is hard, duurzaam en 
elastisch. Het wordt gebruikt voor vaten 
en  weidepalen.

De knoppen staan verspreid.
De lijsterbes heeft grote knoppen. Ze 
hebben donkere, leerachtige schubben 
en zijn witviltig behaard.
Het hout is betrekkelijk hard, maar wordt 
weinig gebruikt. Lang geleden werd het 
gebruikt om runenstaafjes uit te snijden.  
Door deze neer te gooien en te bekijken 
hoe ze lagen kon men in de toekomst 
zien. 
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