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Wil je je bos een optimale start geven? Kies dan voor 
herkomsten die op de lijst van aanbevolen herkomsten van 
inheemse boom- en struiksoorten staan. Dan kan je ook op 
extra subsidies rekenen.  

De lijst maakt een onderscheid tussen ‘geselecteerde, 
gekeurde en geteste’ herkomsten en ‘autochtone’ herkomsten:

» Geselecteerde, gekeurde en geteste herkomsten 

Dit zijn herkomsten van inheemse boomsoorten die aanbevolen 
worden omdat ze in onze streken goed groeien en over goede 
bosbouwkundige eigenschappen beschikken.  

» Autochtone herkomsten met kwaliteitslabel  
‘Plant van hier’

Autochtone herkomsten leveren bosplantsoen van bomen 
en struiken die zich sinds de laatste ijstijd spontaan in 
Vlaanderen gevestigd en vermeerderd hebben. Ze worden 
aanbevolen omdat ze hier al zo lang vertoeven en dus 
optimaal zijn aangepast aan de lokale groeiomstandigheden. 
Door autochtone zaadbronnen samen te brengen in 
zaadboomgaarden verhoogt bovendien de genetische 
diversiteit van het bosplantsoen. Een belangrijke troef met 
het oog op de klimaatverandering. 

Autochtoon bosplantsoen draagt het kwaliteitslabel ‘Plant 
van hier’. Het plantsoen werd doorgaans niet geselecteerd 
op bosbouwkundige kenmerken. Je hebt dus niet de garantie 
dat de plantjes uitgroeien tot kwaliteitsvolle bosbomen. 

Welke bomen plant je best?
NATUUR EN BOS GEEFT RICHTING

Kies voor 
herkomsten van 
boomsoorten die 
aangepast zijn aan 
de lokale groei
omstandigheden



Waarom kiezen voor ‘Plant van hier’?
» Je steunt de korte keten: zowel het oogsten van de

zaden, het opkweken van de planten als de verkoop 
gebeurt in Vlaanderen.

» Je bevordert de lokale werkgelegenheid.

» De bomen hebben grotere overlevingskansen.

» Je houdt mee de biodiversiteit in stand. Onze fauna en
flora hebben zich immers aangepast aan de groei- en
bloeicyclus van autochtone planten.

» …
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WIST JE DAT?
1 Natuur en Bos beheert 74 ‘Plant van hier’-

zaadboomgaarden, verspreid over 21 locaties. 

2 Elk jaar wordt er zaad geoogst van 29 inheemse 
boom- en struiksoorten. Dat zaad wordt 
vervolgens opgekweekt in bosboomkwekerijen en 
verkocht als ‘Plant van hier’-plantsoen.

3 Op de lijst van aanbevolen herkomsten voor 
Vlaanderen zijn ook Waalse, Nederlandse en 
Franse herkomsten opgenomen. Daarmee kunnen 
eventuele tekorten uit Vlaanderen opgevangen 
worden. De herkomsten zijn afkomstig van 
aangrenzende gebieden met gelijkaardige 
groeiomstandigheden.

Vragen?
Natuur en Bos

Havenlaan 88 bus 75 
1000 Brussel

E natuurenbos@vlaanderen.be

Meer info?

» Bekijk de lijst van aanbevolen herkomsten
op www.inbo.be/nl/bosbouwkundig-
teeltmateriaal. Je vindt er ook een lijst
van boomkwekers die dit soort materiaal
verkopen.

» Op www.plantvanhier.be vind je meer
informatie over het kwaliteitslabel.

Verantwoordelijke uitgever: Jelle De Wilde, Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel

Wil je inzetten op bosplantsoen dat beter dan gemiddeld 
scoort op het vlak van groeivorm, houtmassaproductie, 
houtkwaliteit …? Dan kies je beter voor geselecteerde, 
gekeurde en geteste herkomsten. 

Hou ook altijd rekening met de standplaatsgeschiktheid 
(bodem, vochtgehalte, zuurtegraad). Bomenwijzer.be en  
data.inbo.be/bobo helpen je bij de keuze van plantsoen dat 
het meest geschikt is voor een bepaalde standplaats.


