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Visie en aanpak van boomkwekerij Sylva bij de 
hernieuwde werking ‘PLANT VAN HIER’

Presentatie door Jan Coussement – boomkwekerij Sylva
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1. Bosboomkwekerij Sylva: korte voorstelling 

Sylva is DE Belgische producent van bos- en 
haagplantsoen, geteeld op een maatschappelijk 

verantwoorde wijze voor het groene milieu in Europa.
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Productinformatie

3

- SYLVA = BOS → bosboomkwekerij

- Productgroepen: 

➢ Bosplanten: loofbomen en coniferen

➢ Haagplanten

➢ Struiken voor bosranden en landschapsbeplanting

➢ Plantgoed voor kerstbomen

➢ Onderstammen voor de sierteelt, rozen, fruitbomen
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Productinformatie

4

- ± 95 % via zaden: “wilde” soorten

- ± 5 % via stek: populier, wilg, liguster, plataan, …. 
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Sortiment

Meer dan 100 soorten in eigen kwekerij

Belangrijkste soorten:

5

Loofbomen

• Quercus

• Fagus

• Carpinus

• Populus

• Acer 

• Prunus

• Alnus

• Tilia

• Castanea

• Juglans

Coniferen

• Abies

• Picea

• Pseudotsuga

• Larix

• Pinus
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Klanten Sylva

➢ Gemeente- en provinciebesturen

➢ Agentschap Natuur & Bos

➢ Regionale Landschappen

➢ Vlaamse Landmaatschappij

➢ Boseigenaren, Bosgroepen

➢ Beplantingsfirma’s

➢ Tuinarchitecten en –aanleggers

➢ Boomkwekerijen (ook veel 
contractteelt)
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2. Autochtone bomen & struiken: start productie

a) Pioniers: 

• VLM Brugge, VLM Gent

• RL West-Vlaamse Heuvels

• RL Vlaamse Ardennen

b)  Contractteelt:

• Start najaar 1998

• Opdrachtgevers staan in voor de zaadoogst

• Opdracht boomkweker:  - zuivering zaden

- stratificatie

- uitzaai

- opkweek plantsoen

- levering plantgoed aan opdrachtgever

• Oogst enkel op niet-erkende autochtone oogstlocaties
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Autochtone bomen & struiken: start productie

c) Voor- en nadelen systeem: 

• zekerheid van autochtoon plantsoen

• weinig extra administratie

• extra werk voor aparte teelt

• soms heel kleine partijen 

d) Plantacties pioniers → bekendmaking bij brede publiek 

• grote stijging vraag naar ABS

• aanbod kon niet voldoen aan vraag 

• nood aan:   - extra oogstlocaties

- rendabele oogstlocaties
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3. Autochtone bomen & struiken: erkenning oogstlocaties en 
uitbouw zaadtuinen

a) Erkenning in-situ oogstlocaties

• werk INBO

• Inschrijving materiaal “Register van 

bosbouwkundig uitgangsmateriaal”

• mogelijkheid boomkwekers om te oogsten 

(eerste oogst Sylva in NJ 2004)

• controle door Dienst Landbouw en Visserij 

(DLV), Dienst Kwaliteit: keuring van oogst tot 

afleveren plantsoen met 
herkomstdocument “Document van de 

leverancier”
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Autochtone bomen & struiken: erkenning oogstlocaties en 
uitbouw zaadtuinen

b) Aanbod van autochtone zaden en plantsoen steeg maar bleef beperkt

• te weinig erkende oogstlocaties

• zekerheid autochtonie

• genetische diversiteit

• beperkte zaadzetting

• rendabiliteit oogst: grote verspreiding in Vlaanderen

c)  Uitbouw zaadboomgaarden (INBO)

• betere genetische diversiteit

• betere omstandigheden voor bloei en zaadproductie

• rendabelere oogst
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4. Autochtone bomen & struiken: opstart label “Plant van Hier”

a) Vraag naar ABS bleef groter dan aanbod

• Zaadtuinen nog onvoldoende in productie

• Contractteelten werden afgebouwd: - voldoende erkende oogstlocaties

- oogst op niet-erkende locaties viel weg

• Enkele inheemse soorten niet opgenomen in de zaadtuinen

Oprichting label “Plant van Hier” door RL Haspengouw en Voeren 

(augustus 2011)
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Autochtone bomen & struiken: opstart label “Plant van Hier”

b) Aangesloten boomkwekers konden oogsten op niet-erkende autochtone locaties, bij 

voorkeur met hulp van de sociale economie

c)   Voordelen:   - grote stijging in aanbod autochtone bomen en struiken

- meer soorten beschikbaar zoals gladde iep, vlier, hulst

d) Bezwaren: - controle kon niet door Dienst Landbouw en Visserij

- controle RL’s moeilijk, niet de nodige middelen

- oogst en teelt op basis van vertrouwen

→ protest van kwekers die geen lid wilden zijn
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5. Autochtone bomen & struiken: hernieuwde werking “Plant 
van Hier”

• Overdracht label naar ANB

• Enkel nog oogsten op erkende oogstlocaties en zaadtuinen

• Alles onder controle van Dienst Landbouw en Visserij

• Daling in beschikbare sortiment autochtone bomen en struiken

• Beperking oogstmogelijkheden ondanks betere zaadproductie 

in zaadtuinen

• Opdrachten ANB, INBO

➢Uitbreiding sortiment zaadtuinen

➢Onderhoud en snoei in bestaande zaadtuinen

➢Nieuwe zaadtuinen

➢Bescherming en onderhoud in-situ oogstlocaties
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6. Autochtone bomen & struiken: standpunt boomkwekers

a) Sylva en collega Op de Beeck: pioniers in de teelt van ABS

• Geloof in belang project

• Geloof in potentieel

b)   Bezwaren boomkwekers

• Groot aantal soorten erbij in de herkomstkeuring

• Grote opdeling van Vlaanderen in 5 (of 7) herkomstgebieden

• Stijging kosten productie

➢ dure oogst

➢ vele partijen gescheiden houden gedurende productieproces

➢ grote kosten administratie

➢ grote kosten herkomstkeuring
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6. Autochtone bomen & struiken: standpunt boomkwekers

c)  Huidige toestand: positievere ingesteldheid bosboomkwekers

• Beperking aantal herkomstgebieden in Vlaanderen tot 1

• Verdeling oogstmogelijkheden onder de kwekers

• Routine in organisatie oogst en teelt

• Grote vraag naar plantsoen

d)   Knelpunten

• Beschikbaarheid zaden dikwijls nog te beperkt

➢ Onderhoud zaadtuinen

➢ Spreiding zaadtuinen

➢ Uitbreiding sortiment

• Vraag naar zeer grote plantendiversiteit per project

→ zeer veel soorten in kleine aantallen
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Voorbeeld 

document van de leverancier
Plant van Hier
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Voorbeeld: verkoop ABS of PVH in seizoen 2020/2021 op Sylva

Soort Aantal planten Aantal docs leverancier

Crataegus monogyna 100.000 265

Carpinus betulus 66.000 238

Alnus glutinosa 65.000 102

Acer campestre 45.000 37

Prunus spinosa 35.000 170

Sorbus aucuparia 30.000 146

Quercus robur 30.000 80

Viburnum opulus 28.000 159

Frangula alnus 26.000 169

Rosa canina 20.000 155

Tilia cordata 20.000 82

Corylus avellana 20.000 155

Cornus sanguinea 15.000 111

Ulmus laevis 15.000 91
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Voorbeeld: verkoop ABS of PVH in seizoen 2020/2021 op Sylva

Soort Aantal planten Aantal docs leverancier

Prunus padus 11.000 110

Euonymus europaeus 10.000 123

Sambucus nigra 8.000 65

Ilex aquifolium 3.000 35

Populus tremula 2.000 9

Populus nigra 2.000 26

Mespilus germanica 2.000 35

Rosa arvensis 2.000 30

Malus sylvestris 1.000 17

Rhamnus cathartica 750 7

Pyrus communis 250 5

TOTAAL 522.000 2.422
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Verkoop ABS of PVH in seizoen 2020/2021 op Sylva

Kwekerij Sylva Totaal Autochtoon 

Materiaal

Aandeel ABS

Planten in 

kwekerij

20.000.000 522.000 2,61 %

Herkomstpartijen 530 96 18,1 %

Documenten van 

leverancier

4.452 2.422 55 %
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