
Houtig erfgoed en 

‘Plant van Hier’: 

hoe te rijmen ?
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Wat is houtig erfgoed?

Waarom houtig erfgoed inventariseren?

Lokaal erfgoedbeleid

Plant van Hier-locaties en houtige beplantingen



Wat zijn houtige 

beplantingen

met 

erfgoedwaarde? 



Leipeer bij Huis Vossen (Lennik) Linde bij Sint-Annakapel, Leest (Mechelen) 

Houtig erfgoed: wat? 

Dorpslinde van Massemen (Wetteren)



Leipeer bij Huis Vossen (Lennik) Linde bij Sint-Annakapel, Leest (Mechelen) 



Linde als hoekboom (Horebeke) Gekandelaarde linde op erf (Aalter)



Twee linden als welkomstboom, 
Westouter (Heuvelland)

Geschoren topiary taxus, 
kerkhof Sint-Maria-Aalter

Prieel gele kornoelje, s’Gravenvoeren



Geschoren meidoornhagen bij hoogstamboomgaard (Aldenbiesen) 



Kaphaag van haagbeuk Hayesbos (Brakel)



Inventaris ‘houtige beplantingen met 
erfgoedwaarde’

3600 fiches geactiveerd in 
databank



Erfgoedinventaris raadplegen



Inventaris houtige beplantingen met 
erfgoedwaarde

Vooral registratie van:
soort, 
Typologie (via thesaurus), 
locatie, 
afmetingen
foto’s

Veldwerk
belangrijkste bron

Andere bronnen:
archief, topokaarten, 
postkaarten, oral history, …



Thesaurus 











Erfgoedobject houtig erfgoed 



Hoe wordt deze inventaris verder 
aangevuld?

Thematisch onderzoek i.h.k.v. 
beschermingspakketten: 

Etagebomen
Herdenkingsbomen

Onderzoek bij projecten:
Vaststelling Landschapsatlas 
(‘ankerplaatsen’)
OERP: vb. Hoogstamboomgaarden 
in Haspengouw



Waarom houtig 
erfgoed 
inventariseren?



Waarom houtig erfgoed 
inventariseren?  

Streefdoel: gebiedsdekkende
wetenschappelijke inventaris

Wetenschappelijk onderzoek
Draagvlak bij brede publiek
Basis voor (juridische) 
instrumenten vb. vaststelling



Waarom houtig erfgoed 
inventariseren?  

Bescherming via erfgoeddecreet 
van de top van het houtig erfgoed

Behoud en goed beheer van 
houtig erfgoed 
Toelating voor werken en 
handelingen
Handhaving
Erfgoedpremies voor werken
Herkenningsteken



Inventariseren 
door lokale 
besturen 



Inventariseren door lokale 
besturen

Geografisch inventariseren 
erfgoedelementen -> lokale besturen:

o houtige beplantingen met 
erfgoedwaarde

Erkenningsvoorwaarde 
erfgoedgemeenten (OEG’s):

o onroerend erfgoed 
inventariseren

o duurzaam behoud en beheer 
stimuleren 



Inventariseren door lokale besturen
Lokale besturen:

o Bevoegd voor de geografische 
inventarisatie 
-> Kan via IOED of RL (vb. RL 
Houtland en Rivierenland)

o Beleid en advisering over 
geïnventariseerd erfgoed

Agentschap Onroerend Erfgoed:
o handleiding inventarisatie
o coachende rol 
o erfgoedportaal voor ontsluiting 

lokale inventaris (2023-2024)
o beschermen van top houtig 

erfgoed



Handleiding inventarisatie 
houtige beplantingen met 
erfgoedwaarde

online te raadplegen :
https://www.onroerenderfgoed.be
/publicaties/handleiding-voor-het-
inventariseren-van-houtige-
beplantingen-met-erfgoedwaarde

https://www.onroerenderfgoed.be/publicaties/handleiding-voor-het-inventariseren-van-houtige-beplantingen-met-erfgoedwaarde


Enkele mogelijke pistes voor lokaal 
erfgoedbeleid

1. Sensibiliseren en draagvlak ontwikkelen
2. Goed beheer eigen patrimonium
3. Ondersteuning beheer particuliere eigenaars
4. Behandelen van omgevingsvergunningen
5. Onderbouwing van adviezen
6. Gemeentelijke verordening opstellen
7. Bron bij opstellen van plannen
8. Vaststellen van een de erfgoedinventaris
9. Doorvertaling in RUP
10. Beschermen van de top van het houtig erfgoed

-> Op te lossen knelpunt: vrijstelling kap in VCRO



‘Plant van 
Hier’-locaties 
en houtige 
beplantingen



Overlap en verschillen

Houtig erfgoed
Plant van Hier/ Autochtone 
bomen en struiken 

Erfgoedlinden

Zwarte populier

Wilde 
rozensoorten

Vredesbomen

Oude meidoornhagen

Exotische 
parkbomen 
(vb. Ginkgo) Oude hakhoutstoven

Duindoorn

Zuurbes

Hoogstam-
boomgaarden



Mogelijkheden tot afstemming van de 
verschillende inventarissen

o ‘autochtone vegetaties’: nieuwe thesaurusterm in 
erfgoeddatabank, maar nog toe te kennen

o Gemeenschappelijk terreinwerk als te onderzoeken piste? 
vb. proefproject ‘holle wegen in Gingelom en Hoeselt’ van 
RL Haspengouw en Voeren



Borgen van genetisch materiaal

Waarom:
o Heraanplant van belangrijke erfgoedbomen
o Verspreiding en behoud van genetisch materiaal

Wie:
o INBO- genenbank: o.a. erfgoedlinden en zwarte 

populier 
o Erfgoeddepot Provincie Oost-Vlaanderen: 

proefproject bewaren van genetisch materiaal van 
erfgoedbomen

o Plant van Hier 



‘Plant van Hier’-locaties en houtige 
beplantingen

Complementair 
Versterkend
Samenwerking loont



Meer informatie:

https://www.onroerenderfgoed.be/de-inventaris-van-het-
landschappelijk-erfgoed-aanvullen

inventariseren@onroerenderfgoed.be

https://www.onroerenderfgoed.be/de-inventaris-van-het-landschappelijk-erfgoed-aanvullen
mailto:inventariseren@onroerenderfgoed.be

