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Hernieuwde werking
‘Plant van Hier’ plantsoen = plantsoen

1. van inheemse bomen en struiken

2. van uitgangsmateriaal van ‘autochtone/vermoedelijk autochtone’ 
oorsprong

3. van uitgangsmateriaal erkend in Vlaanderen 

4. van uitgangsmateriaal opgenomen in Lijst Aanbevolen Herkomsten

5. onderhevig aan Technisch Controlereglement

(3, 4 en 5: gebaseerd op bestaande wetgeving) Her



Oorspronkelijke werking Nieuwe werking

= PLANT van HIER plantsoen
Bosbouwkundig 
teeltmateriaal

2019



‘Oorspronkelijke’ werking
2009 opgericht RLHV
wegens tekort aan erkende zaadlocaties
opzet: tijdelijke parallelle ketenwerking 

‘Hernieuwde’ werking
2019 coördinatie door ANB
basis = wetgeving bosbouwkundig materiaal

Behoud van het label als ‘sterk merk’



Beneluxbureau voor de Intellectuele Eigendom 
(www.boip.int) 

▪ Geregistreerd als certificeringsmerk
▪ 2019-2029
▪ Beheerder: ANB
▪ Inclusief Reglement voor het gebruik en toezicht

Wie mag het merk gebruiken cf. het reglement ?

▪ alle erkende bosboomkwekers cf. Controlereglement van dep L&V
▪ alle bij ANB geregistreerde doorverkopers en organisaties die 

sensibiliseren

http://www.boip.int/


Reglement gebruik en toezicht certificeringsmerk ‘Plant van Hier’

• www.plantvanhier.be
• Specificaties ivm vorm, grootte en kleurgebruik
• Geregistreerd voor klassen: 31, 35 en 41
• Voorkeur aan ‘Plant van Hier plantsoen’
• Eenvoudige registratie 
• Engagement om maximaal PvH plantsoen te gebruiken bij aanplantingen 
• Controle door ANB  
• Overgangsperiode ( 30/4/2019 tem 30/4/2022) voor plantsoen vd oorspronkelijke 

regeling

http://www.plantvanhier.be/


PRODUCTIEKETEN ‘plant van hier’ plantsoen:

1.erkenning 
zaadlocaties

2. onderhoud 
en 
oogstrechten

3. oogsten 4. opkweek 5. verkoop

Controle door dep L&V

Hoofdrolspelers:

1. INBO
2. Eigenaars zaadlocaties waaronder ANB/Natuurinvest
3. Bosboomkwekers/sociale tewerkstelling
4. Bosboomkwekers
5. Bosboomkwekers/tussenhandelaars

basiscertificaat kwekerijboek leveranciersdoc



1. Erkenning zaadlocaties door INBO

• In situ autochtone zaadlocaties

Aantal: 74 (zwarte els, 1-stijlige meidoorn en hazelaar) 
soorten: 13

• Autochtone zaadboomgaarden

Aanleg INBO ism eigenaar locatie
Aantal: 90
Aantal soorten: 27
Eigenaar: meestal ANB (79)

Overzicht: Lijst Aanbevolen Herkomsten: oorsprong: autoch./vermoedelijk autoch
Bosbouwkundig Teeltmateriaal | Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 
(vlaanderen.be)

https://www.vlaanderen.be/inbo/bosbouwkundig-teeltmateriaal/


In situ Deftinge sleedoorn

Zbg eur vogelkers Kriephoek

In situ Klaverberg wintereik © K.Vander Mijnsbrugge © K. Vander Mijnsbrugge

© K. Vander Mijnsbrugge

In situ Warandeduinen zomereik

© K. Vander Mijnsbrugge

Zbg hazelaar

© Eddy Hubrechts



2. Onderhoud en verkoop oogstrechten door ANB

• onderhoud ifv verkoop oogstrechten (werkpunt !)
• verkoop oogstrechten door Natuurinvest (ANB)
• erkende bosboomtelers kn intekenen
• doel: maximalisatie van de oogst (kg) en 

oogstmogelijkheden (oogsters)
• beperkte vergoeding
• basiscertificaat = basis voor vergoeding



3. Oogsten door erkende bosboomkwekers

• Zeer arbeidsintensief
• Controle bij oogst door controleurs dep L&V
• Basiscertificaat
• Zbg ANB:

2019: 1992 kg
2020: 2032 kg



4. Opkweek door erkende bosboomkwekers

• Afzonderlijke kweekbedden
• Controle door dep L&V



5. Verkoop door bosboomkwekers (en tussenhandelaars)

• Beperkt tot een 4 à 5-tal bosboomkwekers (+ Ecoflora)
• Afname vnl. grote bebossers en landschapsbeheerders zoals 

ANB, VLM, NP, RL, BG ….
• Prijs ligt hoger dan regulier plantsoen vanwege hogere 

kosten voor zaadoogst en bijkomende administratieve 
kosten (20-25%)



Opzet van genetisch controlesysteem

• Twijfels over echtheid (basis = leveranciersdocument)
• Piloot met zomereik en winterlinde
• Fase 1 : moedermateriaal genetisch in kaart brengen (INBO)
• Fase 2: staalnames op kwekerijen (dep L&V)
• Partners: ANB, INBO, departement L&V en vakgroep 

boomtelers 

DOEL : sluitende garantie op echtheid voor de gebruiker ! 



VRAAGZIJDE

Verwachting: stijgende vraagzijde:

• Algemene verhoogde vraag naar bosplantsoen !
VL: project 4000 ha bosuitbreiding
EU: 3 billion tree planting pledge for 2030

• Blijvende vraag naar plantsoen voor aanleg van hagen en 
houtkanten in het landschap

• Mogelijks ook bijkomende vraag vanuit meer stedelijke 
context (vergroening in de bouw, …)



TOT SLOT:

We hopen met de hernieuwde werking, de 
productie van PLANT van HIER  plantsoen te 
verhogen !

We zijn er van overtuigd dat de 
omstandigheden ( ↗ vraagzijde) gunstig zijn !



Bedankt voor jullie aandacht !
Meer weten ? www.plantvanhier.be of 
gudrun.vanlangenhove@vlaanderen.be

© Kristine Vander Mijnsbrugge

http://www.plantvanhier.be/
mailto:gudrun.vanlangenhove@vlaanderen.be

