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Inleiding: het sprookje van ‘Plant van Hier’ 

Er was eens een inventaris van autochtone bomen en struiken in Vlaanderen. Deze inventaris werd 

gemaakt in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos, onder het toeziend oog van het 

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. In deze inventaris zijn 5664 autochtone locaties beschreven 

en op kaart gezet.  

Er waren eens 56 erkende oogstlocaties in heel Vlaanderen voor autochtoon plantmateriaal. Deze 

oogstlocaties bevatten een hoog aantal exemplaren van een bepaalde soort en in de nabije 

omgeving zijn er geen niet-autochtone exemplaren van die soort te vinden. Bovendien hebben alle 

eigenaars toestemming moeten geven om de oogstlocatie te laten erkennen. Dit alles zorgt ervoor 

dat ze met heel weinig zijn. 

Er waren eens zaadboomgaarden voor autochtone bomen en struiken. Ze waren met weinig en vaak 

piepjong. Ze produceerden te weinig zaad om aan de vraag naar autochtone bomen en struiken te 

voldoen. Maar ze bleven strijden voor het autochtone plantgoed. Er komen steeds meer 

zaadboomgaarden bij voor autochtone bomen en struiken, maar het duurt lang voor ze zaad dragen 

en het zal nog langer duren voordat ze met genoeg zijn om heel Vlaanderen te voorzien van 

autochtoon plantgoed. 

Er was eens een PDPO-project ‘een toekomst voor autochtone bomen en struiken’. Een 

samenwerkingsverband tussen de drie Limburgse regionale landschappen, financieel ondersteund 

door provincie Limburg, Europa en Ruimte en Erfgoed. Het begon als een doodgewoon project. 

Autochtone sites werden bezocht, er werd geoogst op geïnventariseerde autochtone locaties, er 

werd opgekweekt, eigenaars van autochtone bomen en struiken kregen een folder in de bus, …  

En toen gebeurde er iets. Op vergaderingen werd pijnlijk duidelijk dat er veel te weinig autochtoon 

plantmateriaal voorhanden was én dat dit niet snel ging veranderen. De vraag naar autochtoon 

plantgoed steeg in heel Vlaanderen door sensibilisatieacties van verschillende organisaties, maar het 

aanbod bleef even beperkt. Het had hier kunnen stoppen. Alle projectdoelstellingen konden immers 

gehaald worden binnen de gestelde termijn en de drie Limburgse regionale landschappen konden 

hun eigen autochtone plantgoed blijven opkweken. Maar het idealisme reikte verder. Iedereen 

moest en zou de kans krijgen autochtone planten aan te kopen! En dus startten we de zoektocht 

naar een oplossing. Het plantgoed dat de regionale landschappen opkweken van zaadjes afkomstig 

van geïnventariseerde locaties moest ook erkend autochtoon materiaal worden. Dan zou er genoeg 

autochtoon zaad en dus ook genoeg autochtone bomen en struiken zijn om heel Vlaanderen te 

bevoorraden. We doopten deze autochtone planten tot ‘planten van hier’ en ontwikkelden er een 

label voor. Daarna werd er intensief gezocht naar manieren om ons kwaliteitslabel te laten 

controleren door experts en belandden we uiteindelijk, met de hulp van het Agentschap voor Natuur 

en Bos en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij. 

Onder luid gejoel van menig kweker, regionaal landschap, provinciebestuur, … werd er een 

engagement aangegaan om onze planten van hier samen verder vorm te geven en in te passen in de 

bestaande systemen en wetten. Alles wat nadien gebeurde is detailwerk. We hebben het label ‘Plant 

van Hier’ lange tijd gekoesterd als een baby, we hebben hem laten opgroeien en nu is het tijd om 

hem los te laten in heel Vlaanderen! 
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Ooit zullen er genoeg zaadboomgaarden zijn. Ze zullen verspreid liggen over heel Vlaanderen. Ze 

zullen het genetisch erfgoed van de autochtone bomen en struiken bewaren en bovendien zullen ze 

Vlaanderen voorzien van voldoende autochtoon plantmateriaal. Ooit zullen er voldoende 

zaadboomgaarden zijn, maar tot dan plukken wij enthousiast verder op geïnventariseerde 

autochtone locaties en erkende autochtone locaties, zodat iedereen de kans krijgt om te kiezen voor 

autochtone bomen en struiken of beter gezegd: planten van hier! 
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Deel 1: 
Plant van Hier? 
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Inhoudelijk 

Plant van Hier is een kwaliteitslabel dat staat voor autochtoon plantmateriaal. Planten van Hier zijn 

dus bomen en struiken die afstammen van planten die zich sinds de laatste ijstijd spontaan gevestigd 

hebben in onze gebieden. Het label is zowel van toepassing op planten als op zaden en stekken. 

Officieel 

Het label Plant van Hier is een collectief beeldmerk. Het is geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor 

Intellectuele Eigendom. De beheerder van het collectief beeldmerk is Regionaal Landschap 

Haspengouw en Voeren.  

De drie typen 

Type 1: erkend autochtoon plantmateriaal 

Omschrijving 

Dit zijn planten van erkende autochtone sites die opgenomen zijn in de Vlaamse lijst van erkend 

uitgangsmateriaal, kolom N: behoud van genetische bronnen én hun nakomelingen.  

Voorwaarden 

 De opkweek gebeurt door een kweker van bosbouwgewassen die erkend is door het 

Agentschap voor Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid.  

 Het plantgoed is onderworpen aan de wet inzake het in de handel brengen van 

bosbouwkundig teeltmateriaal (B.S. 13 november 2003). 

 De controle op het plantgoed gebeurt vanaf de oogst door de afdeling 

Productkwaliteitsbeheer van het Agentschap voor Landbouw en Visserij van de Vlaamse 

Overheid.  

 Het proces van oogst, opkweek en handel wordt kenbaar gemaakt aan het label Plant van 

Hier door middel van een databank op de website www.plantvanhier.be. Deze databank 

wordt tweewekelijks door de kweker geüpdate.  

Type 2: geïnventariseerd autochtoon plantmateriaal 

Omschrijving 

Dit zijn planten die opgenomen zijn in de inventaris van autochtone bomen en struiken in Vlaanderen 

en niet opgenomen zijn in de Vlaamse lijst van erkend uitgangsmateriaal én hun nakomelingen.  

Voorwaarden 

 Er is geoogst op bomen en struiken die in de inventaris van autochtone bomen en struiken in 

Vlaanderen gequoteerd zijn met autochtoniteit a, a/b of b door ploegen die een 

overeenkomst hebben met de beheerder.  

 De opkweek gebeurt door een kweker van siergewassen of bosbouwgewassen en is erkend 

door het Agentschap voor Landbouw en Visserij.  

http://www.plantvanhier.be/
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 Het plantgoed is onderworpen aan de wet inzake het in de handel brengen van 

teeltmateriaal van siergewassen (B.S. 18 januari 2000). 

 De oogsten van verschillende herkomstgebieden worden niet gemengd. 

 De certificering die omschreven wordt in Deel 3 wordt gerespecteerd.  

 Het proces van oogst, opkweek en handel wordt kenbaar gemaakt aan het label Plant van 

Hier door middel van een databank op de website www.plantvanhier.be. Deze databank 

wordt tweewekelijks geüpdate door de kweker.  

Opmerking 

Hoofdboomsoorten die tot dit type behoren kunnen best niet aangeplant worden in bossen waar 

houtwinning het doel is. Bovendien wordt het verspreiden van de hoofdboomsoorten van dit type 

best beperkt tot het Vlaamse grondgebied. Tot de hoofdboomsoorten behoren volgende soorten: 

Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa, Betula pendula, Betula pubescens, Carpinus betulus, Fagus 

sylvatica, Fraxinus excelsior, Pinus sylvetris, Prunus avium, Quercus petraea, Quercus robur, Tilia 

cordata, Tilia Platyphyllos.  

Type 3: contractteelten 

Omschrijving 

Indien aan onderstaande voorwaarden voldaan wordt, kan het plantmateriaal dat voortkomt uit een 

contractteelt het label Plant van Hier dragen.  

Voorwaarden 

 Er is geoogst op bomen en struiken die in de inventaris van autochtone bomen en struiken in 

Vlaanderen gequoteerd zijn met autochtoniteit a, a/b of b.  

 De opkweek gebeurt door een kweker van siergewassen of bosbouwgewassen en is erkend 

door het Agentschap voor Landbouw en Visserij.  

 De oogsten van verschillende herkomstgebieden worden niet gemengd.  

 De beheerder heeft toestemming gegeven voor het gebruik van het label Plant van Hier voor 

het plantmateriaal van de contractteelt. 

 Beide partijen die betrokken zijn bij de contractteelt zijn gebruikers van het label Plant van 

Hier. Één van de betrokkenen is een regionaal landschap.  

 Het proces van oogst, opkweek en handel wordt kenbaar gemaakt aan het label Plant van 

Hier door middel van een databank op de website www.plantvanhier.be. Deze databank 

wordt tweewekelijks geüpdate door de kweker.  

 Het plantmateriaal is vergezeld van een volledige en ondertekende verklaring op eer zoals 

weergegeven in bijlage 1.  

  

http://www.plantvanhier.be/
http://www.plantvanhier.be/
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Deel 2: 
Communicatie 
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Vormelijk 

 

Vorm: cirkel 

Minimale grootte: diameter 1cm 

Kleurgebruik: paars (pantone 228, C=0 M=100 Y=5 K=40) en wit 

Inhoudelijk 

Omschrijving 

Plant van Hier is een synoniem voor autochtoon plantmateriaal. Dit synoniem is in het leven 

geroepen om de negatieve bijklank van het woord ‘autochtoon’ te omzeilen. Om te communiceren 

met organisaties met kennis van zake, kan best de term ‘autochtoon plantmateriaal’ gebruikt 

worden. In publicaties, bij communicatie naar het grote publiek of naar organisaties met beperkte 

kennis van zake, kan best de term ‘Plant van Hier’ gebruikt worden.  

Maar wat betekent ‘autochtoon plantmateriaal’ nu eigenlijk? Plantmateriaal is autochtoon in een 

bepaald herkomstgebied in Vlaanderen, als dit een nakomeling is van planten die zich na de laatste 

ijstijd spontaan in dat herkomstgebied gevestigd hebben.  

Voordelen 

Dragers regionale identiteit 

Aanplantingen met streekeigen autochtoon plantmateriaal, benadrukken niet enkel de 

streekidentiteit door hun herkenbare uiterlijk, maar dragen bovendien ook de belangrijke genetische 

identiteit van de regio in zich.  

Om deze redenen promoot het kwaliteitslabel Plant van Hier het aanplanten van autochtoon 

plantmateriaal dat afkomstig is uit het herkomstgebied van de aanplant.  

Belangrijke cultuurhistorische waarde 

De autochtone locaties beschreven in de inventaris van autochtone bomen en struiken in 

Vlaanderen, zijn vaak oeroude bomen, bosjes, houtkanten, hagen, … Vaak staan de houtkanten, 

hagen, bomen, … op perceelsgrenzen of markeren ze een belangrijk punt in het landschap. Ze maken 

dus deel uit van ons natuurlijk cultuurhistorisch erfgoed.  
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Milieuvriendelijke productie (korte keten product) 

Door het plukken van zaden in Vlaanderen, het opkweken van de planten in Vlaanderen en het 

verkopen van de volwassen planten in Vlaanderen, verkorten we de keten. Zaad of planten afkomstig 

van Polen, Italië, … hebben immers al een hele weg afgelegd vooraleer ze in ons land aankomen. De 

CO2-uitstoot die de opkweek en verdeling van autochtone bomen en struiken met zich meebrengt, is 

dus bijgevolg opmerkelijk lager. 

Positief voor de lokale werkgelegenheid 

Aangezien de gehele productie- en verdelingsketen zich in Vlaanderen bevindt, wordt de lokale 

werkgelegenheid gestimuleerd. Het label Plant van Hier promoot het inzetten van sociale 

economiewerkplaatsen bij het oogsten van de zaden. Hierdoor wordt de werkgelegenheid binnen 

deze kwetsbare groep bevorderd.  

Goed voor de biodiversiteit 

Door autochtone bomen en struiken aan te planten wordt de genetische biodiversiteit die deze 

planten in zich dragen, behouden. Bovendien is onze fauna en flora beter aangepast aan de groei- en 

bloeicyclus van autochtone bomen en struiken. Hierdoor zorgen ze onrechtstreeks nogmaals voor 

een verhoging van de biodiversiteit.  

Vermoedelijk grotere overlevingskansen 

Studies met Engelse autochtone bomen en struiken hebben aangetoond dat Engelse autochtone 

planten grotere overlevingskansen hebben in hun herkomstgebied dan niet-autochtone planten. We 

kunnen niet met volledige zekerheid stellen dat dit ook zo is voor onze autochtone bomen en 

struiken, dit moet wetenschappelijk onderzoek nog uitwijzen. Wel kunnen we door logisch denken 

aannemen dat autochtone planten bepaalde voordelen hebben ten opzichte van niet-autochtone 

planten aangezien ze beter aangepast zijn aan de leefomgeving. We kunnen dus vermoeden dat ze 

hierdoor grotere overlevingskansen hebben.  

Opmerking 

Om een sterk en kwaliteitsvol label te realiseren is juiste sensibilisatie en communicatie van groot 

belang. Bovendien is het herhalen van de boodschap nodig om het verhaal achter het label ten volle 

te laten doordringen tot het grote publiek.  

Om ervoor te zorgen dat elke boodschap die geassocieerd wordt met het label correct is, is het van 

groot belang dat bij elke publicatie afgetoetst wordt of het begeleidend tekstgedeelte (indien van 

toepassing) de definitie van autochtoon plantmateriaal juist beschrijft en de voordelen op een 

correcte wijze worden weergegeven. Als uitgangspunt voor het begeleidend tekstgedeelte kan de 

algemene perstekst in bijlage 2 gebruikt worden. 
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Deel 3: 
Gebruiksrecht en 

certificatie 
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Organisaties zonder economische belangen 

Gebruiksrecht 

Gebruiksrecht verkrijgen 

Om het gebruiksrecht te verkrijgen moet onderstaand stappenplan gevolgd worden. 

Stap 1: De toekomstige gebruiker vraagt de toestemming schriftelijk aan op het adres van de 

beheerder. 

Stap 2: De beheerder onderzoekt de aanvraag. 

Stap 3: Indien het onderzoek positief verloopt, verstuurt de beheerder het reglement in tweevoud en 

het document ‘Plant van Hier in de praktijk’ naar de gebruiker.  

Stap 4: De toekomstige gebruiker leest en ondertekent voor akkoord één van de reglementen en 

stuurt dit reglement terug naar de beheerder.  

Stap 5: Na ontvangst van het ondertekend reglement, verstuurt de beheerder een attest, waarin het 

gebruiksrecht op het collectief beeldmerk wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum 

vermeld op het attest, en een digitale versie van het collectieve beeldmerk. De gebruiker verplicht 

zich vanaf dan ook tot het bijhouden van alle stukken en documentatie die in relatie staan met het 

collectieve beeldmerk. Indien de gebruiker een bomen- en struikenverkopende vereniging zonder 

winstoogmerk is, zal deze een gebruikersnummer verkrijgen. 

Inhoud gebruiksrecht 

Algemeen 

Na ontvangst van het attest mag het label vrij gebruikt worden binnen een informatief en/of 

sensibiliserend kader.  Als druk in kleur niet mogelijk is, is het toegestaan het label in zwart-wit af te 

drukken.  

Controle is steeds mogelijk. Stukken en documenten die bijgehouden dienen te worden, worden dan 

gecontroleerd. Buiten de administratieve controle, is ook een veldcontrole en een traceringscontrole 

mogelijk. Het is verplicht volledige medewerking te verlenen aan deze controle. Als er overtredingen 

worden vastgesteld, zijn er sancties mogelijk.  

Specifieke plichten per doelgroep 

 Overheden 

Het label mag opgenomen worden in subsidiereglementen, maar het label mag enkel geassocieerd 

worden met soorten die streekeigen zijn in het herkomstgebied waarin het grondgebied van de 

overheid gelokaliseerd is. Om te bepalen in welk herkomstgebied de overheid gelokaliseerd is, kan 

het kaartje in bijlage 3 geraadpleegd worden. De bijhorende soortenlijst kan als leidraad gebruikt 

worden om de streekeigen soorten te bepalen. 



13 
 

Stukken en documenten: subsidiereglement, publicaties waarin het subsidiereglement gepromoot 

wordt, publicaties waarin het label verschenen is.  

 Natuurverenigingen met grondeigendom 

Het label mag gepromoot worden indien bij aanplantingen door de vereniging zoveel mogelijk 

gebruikt gemaakt wordt van autochtone planten. Dit kan bekomen worden door in bestekken in 

verband met de aankoop van plantmateriaal de voorwaarden op te nemen die opgesomd zijn in 

bijlage 4.  

Stukken en documenten die bijgehouden moeten worden: bestekken in verband met de aankoop 

van plantmateriaal, verkregen offertes in verband met de aankoop van plantmateriaal, bestelbonnen 

van plantmateriaal, publicaties waarin het label verschenen is 

 Bomen- en struikverkopende verenigingen zonder winstoogmerk 

Het label mag gebruikt worden indien op een eenvoudige wijze aangeduid wordt op welke soorten 

het label van toepassing is. Bovendien moet op de bestelbon weergegeven worden welke soorten 

streekeigen zijn in welke herkomstgebieden. Als hulpmiddel hiervoor kan bijlage 3 gebruikt worden. 

Indien een klant een bewijs nodig heeft dat zijn gekocht plantgoed Plant van Hier is, moeten 

volgende onderdelen vermeld worden op dit bewijs: 

 Naam en adres van de bomen- en struikverkopende vereniging 

 Naam en adres van de koper 

 De hoeveelheid gekocht plantmateriaal 

 De botanische naam van het gekocht plantmateriaal 

 Het herkomstgebied van het gekocht plantmateriaal 

 Figuur met het label Plant van Hier en de gebruikersnummer (zoals hieronder weergegeven) 

 

 
 
 
 
 
*Grootte figuur: minimaal 2,5 cm lang, breedte is steeds 70% van 
de lengte van de figuur 
*Dikte zwarte strepen: 3,25 pt 
*Lettergrootte nummer gebruiker: minimaal 12 pt 
 

 

Stukken en documenten die bijgehouden moeten worden: Prijsvraag aan kweker(s), Prijsofferte(s) 

van kweker(s), bestelbon van de plantenverkoop, bestelbon gericht aan de kweker waarbij het 

plantmateriaal voor de plantverkoop besteld wordt, publicaties waarin het label verschenen is, kopie 

van alle bewijzen van Plant van Hier die opgemaakt zijn voor kopers 
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 Regionale landschappen 

Het label mag gepromoot worden als het regionaal landschap zelf zoveel mogelijk gebruik maakt van 

autochtone planten bij aanplantingen die ze coördineren en/of uitvoeren. Dit kan door eigen 

autochtoon plantmateriaal op te kweken bij een erkende kweker of door de voorwaarden opgesomd 

in bijlage 4 op te nemen in bestekken in verband met de aankoop van plantmateriaal.  

stukken en documenten die bijgehouden moeten worden: bestekken in verband met de aankoop van 

plantmateriaal, verkregen offertes in verband met de aankoop van plantmateriaal, bestelbonnen van 

plantmateriaal, lijst oogstlocaties, overeenkomst met kweker voor de opkweek van autochtoon 

plantmateriaal, publicaties waarin het label verschenen is 

 Bosgroepen 

Het label mag gepromoot worden als bij aanplantingen van onderstaande soorten zoveel mogelijk 

gebruik gemaakt wordt van autochtoon plantmateriaal. Dit kan door de voorwaarden opgesomd in 

bijlage 4 op te nemen in bestekken in verband met de aankoop van plantmateriaal. 

Acer campestre 

Cornus mas 

Cornus sanguinea 

Corylus avellana 

Crataegus monogyna 

Crataegus laevigata 

Euonymus europaeus 

Hippophae rhamnoides 

Ilex aquifolium 

Juniperus communis 

Ligustrum vulgare 

Malus sylvestris 

Mespilus germanica 

Myrica gale 

Prunus padus 

Prunus spinosa 

Rosa canina 

Rosa arvensis 

Rosa rubiginosa 

Rhamus cathartica 

Rhamus frangula 

Sambucus nigra 

Sorbus aucuparia 

Viburnum opulus 

 

Stukken en documenten die bijgehouden moeten worden: bestekken in verband met plantmateriaal 

die betrekking hebben op bovenstaande soorten, offertes in verband met plantmateriaal die 

betrekking hebben op bovenstaande soorten, bestelbonnen in verband met plantmateriaal die 

betrekking hebben op bovenstaande soorten, publicaties waarin het label verschenen is 

 Overige 

Stukken en documenten die bijgehouden moeten worden: alle publicaties waarin het label 

verschenen is 

  



15 
 

Organisaties met economische belangen 

Gebruiksrecht 

Gebruiksrecht verkrijgen 

Om het gebruiksrecht te verkrijgen moet onderstaand stappenplan gevolgd worden. 

Stap 1: De toekomstige gebruiker vraagt de toestemming schriftelijk aan op het adres van de 

beheerder. 

Stap 2: De beheerder onderzoekt de aanvraag. 

Stap 3: Indien het onderzoek positief verloopt, verstuurt de beheerder het reglement, het document 

‘Plant van Hier in de praktijk’, een overeenkomst in tweevoud en een factuur naar de gebruiker 

Stap 4: De gebruiker leest en ondertekent voor akkoord de overeenkomsten en bezorgt hiervan één 

terug aan de beheerder. De gebruiker betaalt het gefactureerde bedrag binnen de termijn 

omschreven op de factuur, het bedrag is vastgesteld per doelgroep zoals weergegeven in bijlage 5.  

Stap 5: Na ontvangst van de ondertekende overeenkomst en het verschuldigde bedrag, verstuurt de 

beheerder een attest waarin het gebruiksrecht op het collectief beeldmerk wordt verleend vanaf de 

datum vermeld op het attest tot de daaropvolgende eerste dag van juli. De gebruiker verplicht zich 

vanaf dan ook tot het bijhouden van alle stukken en documentatie die in relatie staan met het 

collectieve beeldmerk. De beheerder zal aan de gebruiker een nummer toekennen waaronder hij 

ingeschreven is bij de beheerder en dat hij moet vermelden op bepaalde documenten van de 

leverancier. 

Verlengen gebruiksrecht 

Het gebruiksrecht wordt steeds toegekend tot de daaropvolgende eerste dag van juli. Om het 

gebruiksrecht te vernieuwen moet ieder jaar het stappenplan doorlopen worden.  

Inhoud gebruiksrecht 

Algemeen 

Gedurende de geldigheidsperiode van het attest kan het label vrij gebruikt worden. Het mag echter 

niet als handelsmerk van het bedrijf gebruikt worden. Het label moet steeds in kleur afgedrukt 

worden.  

De certificeringschema’s die hierna omschreven worden moeten gerespecteerd worden. Indien ze 

niet gevolgd worden, zullen er sancties opgelegd worden. De mogelijke sancties zijn omschreven in 

het reglement.  

Controle is steeds mogelijk. Stukken en documenten die bijgehouden dienen te worden, worden dan 

gecontroleerd. Buiten de administratieve controle, is ook een veldcontrole en een traceringscontrole 

mogelijk. Het is verplicht volledige medewerking te verlenen aan deze controle.  
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Stukken en documenten 

Onderstaande stukken en documenten moeten door de gebruiker bijgehouden worden.  

 Zaadhandelaar 

definitieve oogstlijst, planning oogst, factuur oogstploeg, resultaten oogst gerangschikt per locatie, 

per soort en per herkomstgebied, basiscertificaten, overzicht van alle verkochte partijen met het 

label Plant van Hier met een kopie van het document van de leverancier voor zaden als dit 

opgemaakt is 

 Kweker 

indien zelf geoogst: definitieve oogstlijst, planning oogst, factuur oogstploeg, resultaten oogst 

gerangschikt per locatie, per soort en per herkomstgebied, basiscertificaat, overzicht van alle 

verkochte partijen met het label Plant van Hier  met een kopie van het document van de leverancier 

als dit opgemaakt is  

indien niet zelf geoogst: document van de leverancier voor zaden, overzicht van alle verkochte 

partijen met het label Plant van Hier met een kopie van het document van de leverancier als dit 

opgemaakt is  

Indien contractteelt: verklaring op eer, schriftelijke toestemming beheerder, overzicht van alle 

verkochte partijen met het label Plant van Hier met kopie van het document van de leverancier als 

dit opgemaakt is.  

 Tuincentrum 

kopie van het document van de leverancier, overzicht van het totaal aantal verkochte planten met 

het label Plant van Hier, facturen die opgemaakt zijn voor plantmateriaal met het label Plant van Hier 

 Overige 

documenten overeengekomen met de beheerder bij het toekennen van het gebruiksrecht 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Certificatie 

Type 1: erkend autochtoon plantmateriaal 

Certificatieschema 
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HANDEL
steeds met leveranciersdocument

OPKWEEK
volgens technisch controlereglement 
betreffende bosbouwkundig teeltmateriaal

Mogelijk: verkoop zaad door 
zaadhandelaar aan kweker

verwerven oogstrechten

OOGST

selectie uit zaadbronnen

 

Figuur 1: certificatieschema type 1 

Stappenplan 

 Selectie uit zaadbronnen en verwerven oogstrechten 

De lijst van aanbevolen herkomsten kan opgevraagd worden bij het INBO en het ANB. Het label Plant 

van Hier kan enkel gebruikt worden als er geoogst wordt op locaties die omschreven staan onder de 

categorie ‘van bekende orgine’, oorsprong ‘vermoedelijk autochtoon’.  

Voor het verwerven van de oogstrechten moet de standaardprocedure gevolgd worden. INBO en 

ANB kunnen hierbij helpen.  

 Oogst 

De kweker of zaadhandelaar voert de oogst uit. Deze stap wordt gecontroleerd door de dienst 

Productkwaliteitsbeheer van het Agentschap voor Landbouw en Visserij. Deze dienst stelt het 

basiscertificaat op.  
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Indien de oogster een zaadhandelaar is, wordt het zaad doorverkocht aan een kweker. Deze kweker 

moet bij de dienst Productkwaliteitsbeheer ingeschreven staan als kweker van bosbouwkundig 

teeltmateriaal.  

 Opkweek 

De opkweek en de uiteindelijke verhandeling moet gebeuren volgens de regels van het technisch 

controlereglement betreffende bosbouwkundig teeltmateriaal. De dienst Productkwaliteitsbeheer 

van het Agentschap voor Landbouw en Visserij waakt erover dat deze regels worden nageleefd.  

 Handel 

Groothandel 

Als het plantgoed in aanmerking wil komen voor het label Plant van Hier, moet het plantgoed 

vergezeld zijn van een bewijs. Dit bewijs is het document van de leverancier, de inhoud en vorm van 

dit document is gelijk voor alle bosbouwkwekers in Vlaanderen. Het document bevat minimaal de 

elementen opgesomd in bijlage 6.  

Ook handelaars moeten een document van de leverancier opstellen als er gehandeld wordt met 

plantmateriaal dat het label Plant van Hier draagt.  

Het is belangrijk te weten dat het plantmateriaal enkel het label Plant van Hier kan dragen als de 

eigenaar van het plantmateriaal gebruiker is van Plant van Hier. Indien dit niet zo is, vervalt het label 

Plant van Hier omdat controle niet meer mogelijk is. Deze regel is niet van toepassing op 

particulieren en tuinaannemers.  

Detailhandel 

Eens het plantmateriaal in de detailhandel terecht komt, wordt het iets ingewikkelder. De 

detailhandel zelf moet wel een document van de leverancier hebben van het plantgoed. De klanten 

moeten dit echter niet krijgen. Voor hen is het kasticket voldoende. Als de klant subsidies wil 

verkrijgen is de opmaak van een factuur nodig. Op deze factuur moeten alle elementen opgesomd in 

bijlage 6 aanwezig zijn.  

 Opmerking in verband met controle 

Het plantmateriaal komt enkel in aanmerking voor het label Plant van Hier indien het plantmateriaal 

van oogst tot handel gecontroleerd wordt door de dienst Productkwaliteitsbeheer van het 

Agentschap voor Landbouw en Visserij.  

Ook de beheerder voert controle uit op oogst, opkweek en handel van Plant van Hier plantmateriaal. 

Gebruikers dienen elke twee weken de databank op de website www.plantvanhier.be aan te vullen, 

zodat onregelmatigheden snel aan het licht kunnen komen. Maar daarbuiten zullen er ook 

standaardcontroles ingesteld worden. Er wordt gestreefd naar een tweejaarlijkse controle.  

 

http://www.plantvanhier.be/
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Type 2: geïnventariseerd autochtoon plantmateriaal 

Certicifatieschema 

OOGST

Mogelijk: verkoop zaad door
zaadhandelaar aan kweker

oogstlijsten opstellen
vanuit inventaris van autochtone 
bomen en struiken in Vlaanderen

oogstvraag inventariseren
kwekers en zaadhandelaars geven 
behoeften door voor 1 april

oogsttoestemming verkrijgen

OPKWEEK
volgens B.S. 18 januari 2000

HANDEL
steeds met leveranciersdocument
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Figuur 2: certificatieschema type 2 

Stappenplan 

 Oogstvraag inventariseren 

Kwekers geven hun behoeften aan zaden door aan de beheerder. Deze gegevens worden ten laatste 

op 1 april van het jaar waarin geoogst wordt doorgegeven.  

Deze oogstvraag wordt in een vergadering van alle regionale landschappen besproken en opgedeeld 

per herkomstgebied en per regionaal landschap.  

 Oogstlijst opstellen 

Elk regionaal landschap stelt een oogstlijst op, hiervoor kan ondersteuning gevraagd worden aan de 

beheerder.  

Enkele richtlijnen en hulpen bij het opstellen van deze lijst:  

Doe eerst een onderzoek op papier: 
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 Enkel soorten die opgenomen zijn in de inventaris van autochtone bomen en struiken in 

Vlaanderen met autochtoniteit a, a/b of b komen in aanmerking. 

 Kijk naar de locatie van de autochtone site. De typering van het landschapselement geeft 

hierover vaak waardevolle informatie. Bomen en struiken dragen vaak geen of weinig zaad in 

het midden van een bos. 

 Als in de inventaris van autochtone bomen en struiken in Vlaanderen bij oogstbaarheid 

enkele plustekens staan, is het vaak de moeite om eens te gaan kijken.  

 Vergeet ook zeker niet dat ook andere organisaties autochtone plukken op de autochtone 

sites. Bespreek met hen de mogelijkheden.  

Doe daarna een onderzoek op terrein en stel bij elke autochtone site volgende vragen (een volledig 

opnameformulier is opgenomen in bijlage 7): 

 Is de locatie werkelijk autochtoon? (ook inventariseerders maken soms fouten, bij twijfel 

schrap je de locatie best uit de lijst) 

 Is er voldoende zaad? 

 Is het zaad makkelijk plukbaar? 

 Is de locatie vlot bereikbaar? 

Maak op basis van het volledig onderzoek aan definitieve oogstlijst op, maar houdt volgende 

aanbevelingen in het achterhoofd: 

 Het is beter om kleinere hoeveelheden van een soort te oogsten op verschillende autochtone 

locaties die ruimtelijk verspreid liggen in het herkomstgebied, dan de totale hoeveelheid op 

één autochtone locatie te oogsten.  

 Zorg ervoor dat je oogst op een maximaal aantal individuen. Zo verhoog je de genetische 

biodiversiteit van het totale pakket zaad.  

 Uiteraard moet er ook rekening gehouden worden met de verplaatsingen die de oogstploeg 

moet doen tijdens de oogstperiode. Om de prijs van het zaad te drukken, moet deze zo laag 

mogelijk gehouden worden. De opdracht is dus om te zorgen voor een maximale genetische 

biodiversiteit binnen de grenzen van economische haalbaarheid. 

 

 Oogsttoestemming verkrijgen 

Zodra de oogstlijst is samengesteld moet er toestemming gevraagd worden aan de eigenaars om te 

oogsten. Dit is een taak van het regionaal landschap.  

 Oogsten 

Er wordt een oogstteam aangesteld door de kwekers en/of zaadhandelaars. Het regionaal landschap 

wordt bij de keuze van het oogstteam betrokken. Er mag enkel geoogst worden door organisaties 

waarmee de beheerder een overeenkomst heeft afgesloten voor oogst. Op die manier kan de 

kwaliteit van de oogst gegarandeerd worden en komen kwekers en zaadhandelaars niet voor 

onvoorziene verrassingen te staan.  

Dit zijn: ??? 
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Als er minder geoogst wordt dan er behoefte is bij de kwekers en/of zaadhandelaars, wordt de oogst 

van dat herkomstgebied verdeeld over de kwekers en of zaadhandelaars. De verdeling zal evenredig 

zijn aan de oorspronkelijke behoeften die de kwekers of zaadhandelaars hebben doorgegeven aan de 

beheerder. De factuur van de oogstploeg zal op gelijke wijze verdeeld worden over de kwekers en/of 

zaadhandelaars die geoogst hebben in het herkomstgebied.  

Oogsten van hetzelfde herkomstgebied mogen samengevoegd worden door de kweker of de 

zaadhandelaar.  

Indien de oogster een zaadhandelaar is, wordt het zaad doorverkocht aan een kweker. Deze kweker 

moet door de dienst Productkwaliteitsbeheer van het Agentschap voor Landbouw en Visserij erkend 

zijn als kweker van bosbouwkundig teeltmateriaal of als kweker van siergewassen.  

 Opkweek 

Tijdens de opkweek moet de wet inzake het opkweken van siergewassen, namelijk B.S. 18 januari 

2000, gerespecteerd worden.  

 Handel 

Groothandel 

Als het plantgoed in aanmerking wil komen voor het label Plant van Hier, moet het plantgoed 

vergezeld zijn van een bewijs. Dit bewijs is het document van de leverancier. Het document bevat 

minimaal de elementen opgesomd in bijlage 6.  

Ook handelaars moeten een document van de leverancier opstellen als er gehandeld wordt met 

plantmateriaal dat het label Plant van Hier draagt.  

Het is belangrijk te weten dat het plantmateriaal enkel het label Plant van Hier kan dragen als de 

eigenaar van het plantmateriaal gebruiker is van Plant van Hier. Indien dit niet zo is, vervalt het label 

Plant van Hier omdat controle niet meer mogelijk is. Deze regel is niet van toepassing op 

particulieren en tuinaannemers.  

Detailhandel 

Eens het plantmateriaal in de detailhandel terecht komt, wordt het iets ingewikkelder. De 

detailhandel zelf moet wel een document van de leverancier hebben van het plantgoed. De klanten 

moeten dit echter niet krijgen. Voor hen is een kasticket, waarop Plant van Hier vermeld wordt 

achter de naam van de plant, voldoende. Als de klant subsidies wil verkrijgen is de opmaak van een 

factuur nodig. Op deze factuur moeten alle elementen opgesomd in bijlage 6 aanwezig zijn.  

 Opmerking in verband met controle 

De beheerder voert controle uit op oogst, opkweek en handel van Plant van Hier plantmateriaal. 

Gebruikers dienen elke twee weken de databank op de website www.plantvanhier.be aan te vullen, 

zodat onregelmatigheden snel aan het licht kunnen komen. Maar daarbuiten zullen er ook 

standaardcontroles ingesteld worden. Er wordt gestreefd naar een tweejaarlijkse controle.  

http://www.plantvanhier.be/
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Type 3: contractteelten 

Certificatieschema 

 

CONTRACTTEELT
bij erkende bosbouwkweker of sierteeltkweker

toestemming beheerder en

VERKLARING OP EER

HANDELEIGEN GEBRUIK

toestemming beheerder
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Figuur 3: certificatieschema type 3 

Stappenplan 

 Contractteelt 

Bij contractteelt start de controle pas vanaf de opkweek. Om die reden is het bij contractteelt iets 

ingewikkelder om het label Plant van Hier te verkrijgen. Er moet aan alle onderstaande voorwaarden 

voldaan worden.  

 Er is geoogst op bomen en struiken die in de inventaris van autochtone bomen en struiken in 

Vlaanderen gequoteerd zijn met autochtoniteit a, a/b of b.  

 De opkweek gebeurt door een kweker van siergewassen of bosbouwgewassen en is erkend 

door het Agentschap voor Landbouw en Visserij.  

 De oogsten van verschillende herkomstgebieden worden niet gemengd.  

 De beheerder heeft toestemming gegeven voor het gebruik van het label Plant van Hier voor 

het plantmateriaal van de contractteelt. 

 Beide partijen die betrokken zijn bij de contractteelt zijn gebruikers van het label Plant van 

Hier. Één van de betrokkenen is een regionaal landschap.  

 Het plantmateriaal is vergezeld van een volledige en ondertekende verklaring op eer zoals 

weergegeven in bijlage 1.  

 Eigen gebruik 

Voor eigen gebruik kan het plantgoed met label Plant van Hier vrij gebruikt worden. 

 Handel 

Plantgoed met label Plant van Hier dat voortkomt uit een contractteelt mag niet zomaar op de 

commerciële markt terechtkomen. Dit om misbruik van contractteelten, omwille van de beperktere 

controles, tegen te gaan.  
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Vóór plantgoed met label Plant van Hier uit een contractteelt overgedragen mag worden aan een 

kweker en dus verhandeld mag worden, moet er schriftelijk toestemming gegeven worden door de 

beheerder. Het plantgoed moet steeds per opbod verkocht worden aan een kweker, alle kandidaat-

kwekers en kwekers die het label Plant van Hier gebruiken moeten de kans krijgen de partij op te 

kopen. Enkel overschotten van de contractteelt mogen in de commerciële handel terechtkomen. Als 

de beheerder zijn toestemming heeft verleend, moet het document in bijlage 1 door alle partijen die 

betrokken zijn bij de overdracht van het plantgoed opgemaakt en ondertekend worden.  

Groothandel 

Als het plantgoed in aanmerking wil komen voor het label Plant van Hier, moet het plantgoed 

vergezeld zijn van een bewijs. Dit bewijs is het document van de leverancier, de inhoud en vorm van 

dit document is gelijk voor alle bosbouwkwekers in Vlaanderen. Dit bewijs is het document van de 

leverancier. Het document bevat minimaal de elementen opgesomd in bijlage 6.  

Ook handelaars moeten een document van de leverancier opstellen als er gehandeld wordt met 

plantmateriaal dat het label Plant van Hier draagt.  

Het is belangrijk te weten dat het plantmateriaal enkel het label Plant van Hier kan dragen als de 

eigenaar van het plantmateriaal gebruiker is van Plant van Hier. Indien dit niet zo is, vervalt het label 

Plant van Hier omdat controle niet meer mogelijk is. Deze regel is niet van toepassing op 

particulieren en tuinaannemers.  

Detailhandel 

Eens het plantmateriaal in de detailhandel terecht komt, wordt het iets ingewikkelder. De 

detailhandel zelf moet wel een document van de leverancier hebben van het plantgoed. De klanten 

moeten dit echter niet krijgen. Voor hen is een kasticket, waarop Plant van Hier vermeld wordt 

achter de naam van de plant, voldoende. Als de klant subsidies wil verkrijgen is de opmaak van een 

factuur nodig. Op deze factuur moeten alle elementen opgesomd in bijlage 6 aanwezig zijn.  

 Opmerking controle 

Vanaf het moment dat het plantgoed het label Plant van Hier draagt, voert de beheerder controle uit 

op opkweek en handel van deze planten. Gebruikers dienen elke twee weken de databank op de 

website www.plantvanhier.be aan te vullen, zodat onregelmatigheden snel aan het licht kunnen 

komen. Maar daarbuiten zullen er ook standaardcontroles ingesteld worden. Er wordt gestreefd naar 

een tweejaarlijkse controle.  

 

  

http://www.plantvanhier.be/
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Bijlage 1: verklaring op eer 

(naam en adres organisatie(-s))     (naam en adres kweker) 

, vanaf nu genoemd de organisatie    , vanaf nu genoemd de kweker 

Verklaren dat het plantmateriaal met volgende omschrijving* 

 

(* omschrijving plantmateriaal: locatie oogst,herkomstgebied, specificaties opkweek, vermelding 

kweker) 

,vanaf nu genoemd plantmateriaal, 

na ondertekening van deze verklaring 

o Plant van Hier genoemd zal worden (enkel geldig tijdens de duur van de contractteelt, op de 

contractteelt en op het omschreven plantmateriaal) 

o Overgedragen zal worden van contractteelt van de organisatie naar de teelt van de kweker 

en het plantmateriaal hierbij Plant van Hier blijft. (enkel geldig indien het plantmateriaal per 

opbod verkocht wordt, de verkoop moet kenbaar gemaakt worden aan alle kwekers die 

interesse tonen in het label Plant van Hier) 

Na ondertekening van deze verklaring zal het plantmateriaal onderworpen zijn aan de regelgeving 

omtrent Plant van Hier type 2. De organisatie en de kweker verklaren hierbij deze regelgeving te 

kennen en te respecteren. 

De organisatie en de kweker verklaart dat aan volgende voorwaarden voldaan is:  

het plantmateriaal is afkomstig van autochtone locaties die omschreven staan in de inventaris van 

autochtone bomen en struiken in Vlaanderen met autochtoniteit a, a/b of b; 

de oogsten van verschillende herkomsten zijn niet gemengd; 

de beheerder schriftelijke toestemming heeft gegeven  

o Voor het toekennen van het label; 

o Voor de overdracht van het plantmateriaal vanuit de contracteelt van de organisatie naar de 

teelt van een kweker; 

zowel de organisatie als de kweker zijn gebruikers van het collectief beeldmerk Plant van Hier. 

 

Handtekening organisatie     Handtekening kweker 
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Bijlage 2: algemene perstekst 

PLANTEN VAN HIER zijn bomen en struiken die afstammen van planten die zich na de laatste ijstijd 

spontaan in onze contreien hebben gevestigd. Nog slechts 5% van alle bomen en struiken in 

Vlaanderen kunnen we PLANT VAN HIER noemen. De drie Limburgse regionale landschappen 

hebben de handen in elkaar geslagen om deze uitzonderlijke planten uit de nood te helpen.  

De oorzaak van de verdwijning van PLANTEN VAN HIER is de goedkope import. De zomereik groeit 

hier bijvoorbeeld al sinds mensenheugenis. Maar de zomereik die je bij een kweker of een 

tuincentrum koopt is zo goed als zeker ingevoerd. Op zich is dat niet zo erg, zou je denken. Meer 

variatie is meer plezier. Maar de nieuwkomers hebben een andere bioritme waaraan onze fauna en 

flora niet is aangepast. De ingevoerde sleedoorn uit Italië bloeit bijvoorbeeld te vroeg voor de 

sleedoornpage. De levenscyclus van deze vlinder is daarentegen wel aangepast aan de bloeiperiode 

van de sleedoorn van Belgische komaf. Onze planten- en dierenwereld heeft dus nood aan PLANTEN 

VAN HIER. Met de aanplant van PLANTEN VAN HIER help je niet alleen de biodiversiteit een handje. 

Ze zijn ook beter aangepast aan onze milieuomstandigheden, hebben bijgevolg grotere 

overlevingskansen en bevorderen de streekidentiteit. Niets dan voordelen dus! 

Voor de aanplantingen van de Limburgse regionale landschappen worden er zoveel mogelijk 

PLANTEN VAN HIER gebruikt. Deze worden opgekweekt uit zaden en bessen die we ten velde 

geoogst hebben van moederplanten. De opkweek gebeurt in een erkende boomkwekerij. Maar 

iedereen moet PLANT VAN HIER kunnen kopen en aanplanten. Daarom proberen de Limburgse 

regionale landschappen dit kostbare plantgoed te vermarkten. Bovendien proberen we de 

waardevolle moederplanten te beschermen en te onderhouden. 
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Bijlage 3: herkomstgebieden en streekeigen soorten 
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Opmerking bij de lijst streekeigen soorten per herkomstgebied in functie van autochtoon 

plantmateriaal: 

 In de lijst zijn enkel soorten opgenomen die gecontroleerd kunnen worden door de afdeling 

Productkwaliteitsbeheer van het Agentschap voor Landbouw en Visserij.  

 Bij de soorten gevolgd door een * is enige omzichtigheid geboden. Bij opkweek of aanplant 

hiervan wordt best advies gevraagd bij het Agentschap voor Natuur en Bos of het Instituut 

voor Natuur- en Bosonderzoek. Het betreft soorten die 

o Die zo zeldzaam zijn dat grootschalige aanplant niet aan te bevelen is; 

o Waarvoor wettelijk vastgelegde aanplantrestrcities gelden; 

o Waarvan bijna geen autochtone populaties meer aanwezig zijn in Vlaanderen. 

Brabants district oost 

Acer campestre 
Alnus glutinosa 
Betula pendula 
Betula pubescens 
Carpinus betulus 
Cornus mas* 
Cornus sanguinea 
Corylus avellana 
Crataegus laevigata 
Crataegus monogyna 
Euonymus europaeus 
Fagus sylvatica* 
Fraxinus excelsior 
Ilex aquifolium 
Juniperus communis* 
Ligustrum vulgare* 
Malus sylvestris* 
Mespilus germanica* 
Populus nigra* 
Populus tremula 
Prunus avium 

Prunus padus 
Prunus spinosa 
Quercus petraea* 
Quercus robur 
Rhamus frangula 
Rosa arvensis* 
Rosa canina 
Rosa rubiginosa* 
Salix alba 
Salix aurita 
Salix caprea 
Salix cinerea 
Salix fragilis 
Sambucus nigra 
Sorbus aucuparia 
Tilia cordata 
Tilia platyphyllos 
Ulmus glabra 
Ulmus laevis 
Ulmus minor 
Viburnum opulus 

 

Brabants district west 

Acer campestre 
Alnus glutinosa 
Betula pendula 
Betula pubescens 
Carpinus betulus 
Cornus sanguinea 
Corylus avellana 
Crataegus laevigata 
Crataegus monogyna 
Euonymus europaeus 
Fagus sylvatica* 

Fraxinus excelsior 
Ilex aquifolium 
Ligustrum vulgare* 
Malus sylvestris* 
Mespilus germanica* 
Populus nigra* 
Populus tremula 
Prunus avium 
Prunus padus 
Prunus spinosa 
Quercus petraea* 
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Quercus robur 
Rhamus frangula 
Rosa arvensis* 
Rosa canina 
Salix alba 
Salix aurita 
Salix caprea 
Salix cinerea 
Salix fragilis 

Salix purpurea 
Sambucus nigra 
Sorbus aucuparia 
Tilia cordata 
Tilia platyphyllos 
Ulmus glabra 
Ulmus laevis 
Ulmus minor 
Viburnum opulus 

 

Kempen 

Alnus glutinosa 
Betula pendula 
Betula pubescens 
Carpinus betulus 
Cornus sanguinea 
Corylus avellana 
Crataegus monogyna 
Fagus sylvatica* 
Fraxinus excelsior 
Ilex aquifolium 
Juniperus communis* 
Malus sylvestris 
Mespilus germanica* 
Myrica gale* 
Populus nigra* 
Populus tremula 
Prunus avium 
Prunus padus 

Quercus petraea 
Quercus robur 
Rhamus frangula 
Rosa canina 
Salix alba 
Salix aurita 
Salix caprea 
Salix cinerea 
Salix fragilis 
Salix repens 
Sambucus nigra 
Sorbus aucuparia 
Tilia cordata 
Tilia platyphyllos 
Ulmus glabra 
Ulmus laevis 
Ulmus minor 
Viburnum opulus 

 

Kust en duinen 

Alnus glutinosa 
Betula pendula 
Betula pubescens 
Carpinus betulus 
Cornus sanguinea 
Corylus avellana 
Crataegus laevigata 
Crataegus monogyna 
Euonymus europaeus 
Fraxinus excelsior 
Ilex aquifolium 
Ligustrum vulgare* 
Mespilus germanica* 
Myrica gale* 
Populus tremula 
Prunus padus 

Prunus spinosa 
Quercus robur 
Rhamus frangula 
Rosa canina 
Rosa rubiginosa* 
Salix alba 
Salix aurita 
Salix caprea 
Salix cinerea 
Salix fragilis 
Salix repens 
Sambucus nigra 
Sorbus aucuparia 
Ulmus laevis 
Ulmus minor 
Viburnum opulus 

 

Laag Maasplateau 

Acer cempestre 
Alnus glutinosa 

Betula pendula 
Betula pubescens 
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Carpinus betulus 
Cornus mas* 
Cornus sanguinea 
Corylus avellana 
Crataegus laevigata 
Crataegus monogyna 
Euonymus europaeus 
Fagus sylvatica 
Fraxinus excelsior 
Ilex aquifolium 
Juniperus communis* 
Mespilus germanica* 
Myrica gale* 
Prunus avium 
Prunus padus 
Prunus spinosa 
Quercus petraea 
Quercus robur 

Rhamnus frangula 
Rosa arvensis* 
Rosa canina 
Salix alba 
Salix aurita 
Salix caprea 
Salix cinerea 
Salix fragilis 
Salix purpurea 
Salix repens 
Sambucus nigra 
Sorbus aucuparia 
Tilia cordata 
Tilia platyphyllos 
Ulmus glabra 
Ulmus minor 
Viburnum opulus 

 

Polders 

Alnus glutinosa 
Betula pendula 
Betula pubescens 
Carpinus betulus 
Cornus sanguinea 
Corylus avellana 
Crataegus laevigata 
Crataegus monogyna 
Euonymus europaeus 
Fraxinus excelsior 
Ilex aquifolium 
Ligustrum vulgare* 
Mespilus germanica* 
Myrica gale* 
Populus nigra* 
Populus tremula 
Prunus padus 
Prunus spinosa 

Quercus robur 
Rhamus frangula 
Rosa arvensis* 
Rosa canina 
Rosa rubiginosa* 
Salix alba 
Salix aurita 
Salix caprea 
Salix cinerea 
Salix fragilis 
Salix prupurea 
Salix repens 
Sambucus nigra  
Sorbus aucuparia 
Tilia platyphyllos 
Ulmus laevis 
Ulmus minor 
Viburnum opulus 

 

Vlaamse zandstreek 
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Alnus glutinosa 
Betula pendula 
Betula pubescens 
Carpinus betulus 
Cornus sanguinea 
Corylus avellana 
Crataegus laevigata 
Crataegus monogyna 
Euonymus europaeus 
Fagus sylvatica* 
Fraxinus excelsior 
Ilex aquifolium 
Ligustrum vulgare 
Mespilus germanica 
Myrica gale 
Populus nigra 
Populus tremula 
Prunus avium 
Prunus padus 

Prunus spinosa 
Quercur robur 
Rhamnus frangula 
Rosa canina 
Salix alba 
Salix aurita 
Salix caprea 
Salix cinerea 
Salix fragilis 
Salix purpurea 
Salix repens 
Sorbus aucuparia 
Tilia cordata 
Tilia platyphyllos 
Ulmus glabra 
Ulmus laevis 
Ulmus minor 
Viburnum opulus 
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Bijlage 4: voorwaarden 

AANKOOPBESTEK (AUTOCHTOON) PLANTGOED 

NEEM VOLGENDE TEKST OP IN DE TITEL: 

Aankoop van plantmateriaal. 

NEEM VOLGENDE TEKST OP IN DE TECHNISCHE BEPALINGEN: 

Het geleverde plantgoed moet voldoen aan onderstaande voorwaarden: 

1. Het plantgoed moet autochtoon zijn. Een plant is autochtoon in een bepaalde streek in 

Vlaanderen, als hij een nakomeling is van planten die zich sinds hun spontane vestiging na de 

laatste ijstijd altijd natuurlijk hebben verjongd; of als hij een nakomeling is van planten die 

kunstmatig werden vermeerderd met alleen lokaal materiaal.  

2. De hele productieketen moet onderworpen zijn aan een controleproces die de 

autochtoniciteit van het materiaal kan garanderen. 

3. In de productieketen wordt bij voorkeur aandacht besteed aan de lokale werkgelegenheid en 

het inzetten van kansengroepen. 

Het bewijs voor de naleving van bovenstaande criteria kan gestaafd worden door volgend label.  

Ook elk ander gelijkwaardig bewijs zoals een alternatief keurmerk en/of andere 

bewijsmiddelen, zijn geldig. 

 

 

4. Het geleverd plantgoed is vergezeld van een document van de leverancier voor elke 

plantensoort waarop aangegeven staat dat ze autochtoon zijn. 

 

In deze context wordt onder een document van de leverancier begrepen:  een document dat 

opgemaakt wordt door en onder de verantwoordelijkheid van de leverancier van 

plantmateriaal. Afhankelijk van het type autochtoon plantmateriaal verschilt de vorm en 

inhoud van dit document. Een Leveranciersdocument voor Plant van Hier plantmateriaal 

moet minimaal volgende elementen bevatten: 

o Naam en adres van de bomen- en struikverkopende vereniging 

o Naam en adres van de koper 

o De hoeveelheid gekocht plantmateriaal 

o De botanische naam van het gekocht plantmateriaal 

o Het herkomstgebied van het gekocht plantmateriaal 

o Figuur met het label Plant van Hier en de gebruikersnummer (zoals hieronder 

weergegeven) 
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*Grootte figuur: minimaal 2,5 cm lang, breedte is steeds 70% van 
de lengte van de figuur 
*Dikte zwarte strepen: 3,25 pt 
*Lettergrootte nummer gebruiker: minimaal 12 pt 
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Bijlage 5: overzicht bijdragen 

Bij overeenkomsten met een termijn onder 12 volledige maanden, wordt de bijdrage berekend aan 

de hand van het aantal volledige maanden  dat de overeenkomst geldt.  

Jaarlijks zal de jaarlijkse bijdrage aangepast worden aan de hand van de consumptie-index. 

 

Jaarlijkse bijdrage voor de periode van 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2011 

Bosbouwkwekers: 1 750 euro 

Sierteeltkwekers: 1 000 euro 

Zaadhandelaars: 1 000 euro 

Handelaren van plantmateriaal: 500 euro 

Verkopers van plantmateriaal: 500 euro 
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Bijlage 6: elementen voor facturen en document van de leverancier 

 

 Naam en adres van de bomen- en struikverkopende vereniging 

 Naam en adres van de koper 

 De hoeveelheid gekocht plantmateriaal 

 De botanische naam van het gekocht plantmateriaal 

 Het herkomstgebied van het gekocht plantmateriaal 

 Figuur met het label Plant van Hier en de gebruikersnummer (zoals hieronder weergegeven) 

 

 

 
 
 
 
 
*Grootte figuur: minimaal 2,5 cm lang, breedte is steeds 70% van 
de lengte van de figuur 
*Dikte zwarte strepen: 3,25 pt 
*Lettergrootte nummer gebruiker: minimaal 12 pt 
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Bijlage 7: opnameformulier voor selectie oogstlocaties 

OPNAMEFORMULIER 

 

Identificatie 

Locatienummer:            

Floradistrict:             

Soort:              

Autochtoniteit (Inh):            

 

Locatie 

Provincie:             

Gemeente:             

Dorp of gehucht:            

Dichtstbijzijnde straat:            

Locatienummer:            

Landschapselement:            

 

Oogst 

Is de locatie vlot bereikbaar? 

             

Is de soort werkelijk autochtoon op de locatie? 
(ook inventariseerders maken soms fouten, bij twijfel schap je de locatie best uit de lijst) 

             

Is er voldoende zaad? 

             

Is het zaad makkelijk plukbaar? 
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Verklarende woordenlijst 

Herkomstgebied 

ruimtelijke eenheden die sterk gelijkende eigenschappen hebben voor wat betreft in de tijd zeer 
langzaam veranderende processen zijnde klimatologie (mbt. het weer), geologie (mbt. bodem en 
aarde), reliëf, geomorfologie (processen die het landschap vormen of hebben gevormd vb. werking 
van de zee) en (grond)waterhuishouding, zoals weergegeven in bijlage 4 

Technisch controlereglement betreffende het bosbouwkundig teeltmateriaal 

document uitgegeven door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Beheer 

Kwaliteit Landbouwproductie, Dienst Normering en Controle Plantaardige Productie en goedgekeurd 

bij Ministrieel besluit van 2 juni 2004 tot vaststelling van een technisch controlereglement 

betreffende het bosbouwkundig teeltmateriaal (B.S. van 17 juni 2004 Ed. 2). Dit document kan 

opgevraagd worden bij de afdeling Productkwaliteitsbeheer van het Agentschap voor Landbouw en 

Visserij.  

Lijst van aanbevolen herkomsten 

Lijst van locaties waar een kweker of zaadhandelaar officieel kan oogsten. Dit betekent dat de oogst 

een bewijs van herkomst (certificaat) kan bekomen voor het geoogste zaad. De locaties van bomen 

en struiken voldoen aan de Europese richtlijn inzake bosplantsoen. Autochtoon plantmateriaal valt 

onder de categorie van bekende origine, oogsprong vermoedelijk autochtoon.  

Inventaris van autochtone bomen en struiken in Vlaanderen 

inventarisatie in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos waarbij autochtone locaties in 
Vlaanderen gekarteerd en beschreven zijn. De volledige inventaris is te raadplegen en op te vragen 
bij het Agentschap voor Natuur en Bos en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.  

 


