
Regionale landschappen 
en 

Plant van Hier  



Hoe het begon

• Regionale landschappen hebben steeds als 
doelstelling gehad om 

• Autochtone locaties (cf inventaris INBO) in 
kleine landschapselementen te vrijwaren 

• Deze zaadbronnen te gebruiken voor 
opkweek van plantgoed om in te zetten voor 
eigen plantacties (bv via contractteelt)

• Het brede publiek te sensibiliseren voor dit 
thema



Hoe het begon

• Regionale landschappen constateerden een 
echter een blijvend structureel tekort aan 
autochtoon plantmateriaal

• Hebben daarom ruim 10 jaar geleden het  eigen 
label Plant van Hier gelanceerd

• Zaadoogst van autochtone sites

• Eigen kwaliteitssysteem

• Contracten met kwekers

• Promotie van het label 



Twee circuits

• Plant van Hier was succesvol, maar

• moeilijk om een sluitend kwaliteitssysteem in 
stand te houden vanuit regionale 
landschappen

• parallel circuit met het officiële 
kwaliteitssysteem van de overheid (keuring en 
certificering door Departement Landbouw en 
Visserij)



Eén label bij Agentschap 
Natuur en Bos

• Daarom overname van het label door ANB en 
samengaan van beide kwaliteitssystemen 
onder het label Plant van Hier

• Voordelen:

• Duidelijkheid voor kwekers en kopers

• Gezamenlijke inspanningen van ANB en 
regionale landschappen om aanplanting 
van autochtoon plantmateriaal te 
bevorderen



Taakverdeling

• Agentschap voor Natuur en Bos
• Beheer label

• Overleg met partners die bij kwaliteitscontrole betrokken zijn

• Communicatie 

• Regionale landschappen
• Advies aan ANB

• methodieken om autochtoon materiaal te verspreiden

• Goed beheer van autochtone sites

• communicatie rond autochtone sites

• Promotie van het label 

• Aanplantactie

• Advies aan eigenaars



Wat gaan regionale 
landschappen doen?

• Regelmatig overleg met 
• ANB

• INBO (erkenning van 
oogstlocaties)

• VLM (aanplant)

• Agentschap Onroerend 
Erfgoed (houtig erfgoed)

• Provincies 



Wat gaan regionale landschappen doen?

• Taken opnemen autochtone sites
• Contact leggen met eigenaars van in situ locaties, zodat INBO hen kan benaderen voor 

toestemming voor erkenning

• Kleine lokale initiatieven van kweken van autochtone planten stimuleren in het systeem Plant 
van Hier te stappen

• Communicatie over aanplant met autochtoon materiaal
• Informeren over manieren van aanplant en onderhoud



Wat gaan regionale landschappen doen?

• Koppeling maken met houtig erfgoed
• Overleggen met het Agentschap Onroerend Erfgoed over behoud en 

inventarisatie van autochtone sites

• Koppeling van erfgoedinventaris aan die van autochtoon materiaal

• Aanplantacties 



En verder?

• Eventueel mogelijkheden voor 
contractteelt op basis van prognoses 
bekijken 

• Blijven sensibiliseren over belang van 
autochtone planten voor genetische 
diversiteit

• Beheer autochtone locaties in KLE-
weefsel mee opnemen in Loket 
Onderhoud Buitengebied



Wij blijven betrokken bij Plant van Hier


