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Kom naar het spetterende BOSweekend in  
de West-Vlaamse heuvels! (1-2 april, Westouter)

We starten vrijdagavond met een heerlijke vegetarische maaltijd.  
Daarna geniet je van een avondwandeling of een mooie film.  

Na een vroeg-ochtend excursie is er op zaterdagochtend keuze  
uit vijf workshops: gaande van bosfotografie tot koken met bosproducten,  

beheerwerken of een creatieve Loesje-schrijfworkshop. Wil je het exotischer?  
Daar zorgt de tropische boswerkgroep voor. In de namiddag zijn er tal van  

excursies gegidst door de boswachter en verschillende bosgidsen. 
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(enkel zaterdag komen kan; we starten om 9u15)
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Themanummer Autochtone bomen en struiken
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Wat zijn autochtone bomen en struiken?
Een autochtone boom of struik is een plant wiens voorouders 
altijd al in onze regio voorkwamen sinds hun kolonisatie na 
de laatste ijstijd. Het is dus per definitie een inheemse soort. 
Maar, een zomereik afkomstig uit de Balkan is niet autochtoon 
in de Vlaamse Ardennen, hoewel de soort zomereik inheems 
is in Vlaanderen. Het begrip autochtoon gaat dus altijd over 
een individu of een populatie en wordt niet op soortniveau 
gedefinieerd. Synoniemen voor autochtoon zijn oorspronkelijk 
inheems en Plant van Hier (zie middenkatern).
Autochtone bomen en struiken konden zich gedurende 
eeuwen aanpassen aan de lokale groeiomstandigheden 
(bodem en klimaat). Deze aanpassingen zitten opgeslagen 
in hun genetisch materiaal, dat verschilt van de genetische 
eigenschappen bij niet-autochtone soortgenoten. 
Deze overerfbare informatie is heel waardevol en 
verdient bescherming op zich. Denk maar aan de 
Biodiversiteitsconventie van Rio (1992) die naast het behoud 
van ecosystemen en soorten ook dat van de genen beoogt. 
Bovendien bieden autochtone bomen en struiken heel wat 
voordelen: ze hebben vermoedelijk grotere overlevingskansen 
dan niet-autochtone bomen en struiken en zijn goed voor de 
biodiversiteit. Daarnaast creëert het gebruik van dit korte 
keten product lokale werkgelegenheid. Meer informatie over 
deze voordelen vind je in het vademecum.

leesWijzer

April 2011 verschijnt het praktisch vademecum met oog op het 

behoud en de promotie van autochtone bomen en struiken. 

Naar aanleiding daarvan gaan de artikels in deze Bosrevue over 

dit boeiende thema. In de middenkatern, die de Vereniging voor 

Bos in Vlaanderen (VBV) ook afzonderlijk verspreidt, focussen 

we op het belang van acties ter bevordering van autochtone 

bomen en struiken en wat verenigingen, particulieren en lokale 

overheden daarvoor kunnen doen. Het vademecum zelf focust 

vooral op acties die lokale overheden kunnen ondernemen.

De inventaris van autochtone bomen en struiken in Vlaan-
deren werd in 2007 afgerond (zie middenkatern). Daaruit 
blijkt dat amper ongeveer 5% van onze houtige gewassen 
 in bossen autochtoon zijn. In het artikel ‘Toppers in 
Vlaanderen’ (p. 16) zoomen we in op enkele zeer waarde-
volle en bijzondere restpopulaties. Behoud en onderhoud 
van deze locaties zijn nodig om de situatie van autochtone 
bomen en struiken te verbeteren.
In de andere artikels presenteren we het verhaal van de 
opkweek van autochtoon plantsoen. In eerste plaats is 
hier lokaal geoogst zaad voor nodig. Sinds 2003 legt het 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) in samen-
werking met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 
zaadboomgaarden aan om de autochtone zaadoogst te 
vergemakkelijken (zie artikel ‘Boomgaarden voor autoch-
toon zaad’ p. 2). Vooraleer het zaad uitgroeit tot een boom, 
moet het aan heel wat voorwaarden voldoen, dit lees je in 
het artikel over de teelt (> p. 9).

Emma Denorme
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officiële categorieën van autochtoon plantsoen
De wetgever voorziet verschillende categorieën van officieel erkend 
bosbouwkundig plantsoen. Alle plantsoen afkomstig van 
autochtone zaadboomgaarden en de meeste geïnventariseerde 
locaties die officieel erkend zijn als zaadbron valt onder de 
categorie ‘van bekende origine’. Van bekende origine wil 
enkel zeggen dat geweten is waar het zaad vandaan komt, het 
zegt echter niets over economische kwaliteit. Slechts enkele 
erkende geïnventariseerde locaties met zwarte els behoren tot 
de categorie ‘geselecteerd’ (of dus met een hoge economische 
kwaliteit), omdat de autochtone zwarte elzen gezonde bomen 
zijn met relatief rechte stammen, geschikt voor houtproductie. 
Er bestaan ook nog andere categorieën van plantsoen, maar 
die zijn niet van tel voor autochtone herkomsten.

te garanderen. Van een hele rist bosboomsoorten mag 
enkel gecertificeerd zaad, dat van erkende bronnen 
afkomstig is, verhandeld en gekweekt worden. Omdat er 
in Vlaanderen voor bepaalde soorten weinig of geen 
erkende zaadbronnen zijn, zoals voor zomer- en winter-
linde of tril populier, kunnen kwekerijen niet anders dan 
buitenlands gecertificeerd zaad aankopen. Voor struik-
soorten is deze certificering optioneel, dus niet verplicht. 
Doordat voor deze het goedkoopste zaad vaak in verre 
Europese uithoeken te vinden is, komt heel wat niet-
autoch toon plantgoed van struiken op de markt.  
Verschillende subsidiekanalen bevorderen, ongetwijfeld 
met de juiste bedoeling de aanplant van inheemse 
struiksoorten, bijvoorbeeld in mantelzomen van bossen. 
Maar het gebrek aan sluitende wetgeving voor struiksoor-
ten heeft als negatief neven effect dat subsidies worden 
voorzien voor aanplanten met niet-autochtoon plantsoen.

geïnventariseerde locaties 
als zaadbron

Sinds de jaren 1990 groeit de bewustwording dat we onze 
autochtone genenbronnen dienen te valoriseren. Ze zijn 
immers heel zeldzaam geworden en de genetische 
diversiteit dreigt verder verloren te gaan tussen niet-
autochtone aanplanten die mogelijks minder aangepast 

Boomgaarden voor 
autochtoon zaad

Slechts een heel beperkt aantal van onze bomen en struiken zijn 

autochtoon, zo leert ons de inventaris van autochtone bomen en 

struiken. Door bij nieuwe aanplantingen gebruik te maken van 

autochtoon plantgoed, voorkomen we de verdere achteruitgang 

van onze autochtone relicten en hun genetische informatie. 

Oogst van autochtoon zaad is hiervoor onontbeerlijk. Om dit 

efficiënt te laten verlopen, legt het Instituut voor Natuur- en 

Bosonderzoek (INBO) in samenwerking met het Agentschap 

voor Natuur en Bos (ANB) en enkele Regionale Landschappen 

(RL) sinds 2003 autochtone zaadboomgaarden aan, ook 

autochtone zaadtuinen genoemd. 

we kweken al lang bomen en struiken

Mogelijks betrokken de middeleeuwers al plantsoen uit 
boomkwekerijen. In elk geval duiken boomkwekerijen 
vanaf de late Middeleeuwen op in historische bronnen. 
Vanaf de zeventiende eeuw behoren naast fruitbomen ook 
inheemse bosbomen, zoals eik, es en olm, tot het 
gedocumenteerde assortiment. In de achtiende en 
negentiende eeuw verschijnen onder andere lork en 
Amerikaanse eik of dus de eerste exoten ten tonele. Daar 
waar de grote heide ontginningen van de negentiende 
eeuw vooral met naaldhout werden ingevuld, zien we in de 
tweede helft van de twintigste eeuw het belang van 
inheemse bosbomen in aanplantingen weer stijgen. 
Ondanks deze op het eerste zicht positieve evolutie stellen 
we vast dat vooral na 1950 het zaad voor de bosboomkwe-
kerij steeds meer uit het buitenland komt. De kost van 
lokale zaadoogst weegt steeds zwaarder door, zodat de 
lageloonlanden grotere leveranciers worden. Meidoorn-
zaad kwam bijvoorbeeld meer en meer uit Hongarije of 
Italië.

waar komt het zaad nu vandaan?

In Vlaanderen worden helaas nog steeds grote hoeveel-
heden niet autochtoon plantsoen van inheemse soorten 
aangeplant. Sinds de invoering van een Europese richtlijn 
in 2003 is het verhandelen van plantmateriaal in de 
bossector sterker gereglementeerd om de kwaliteit ervan 

K r i s t i n e  Va n d e r  Mijnsbrugge (INBO & ANB)
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zijn aan de lokale groeicondities. Gelukkig zijn er de 
steeds talrijker wordende initiatieven, vooral bij het ANB 
en in de schoot van de Regionale Landschappen, voor 
oogst van autochtoon zaad op geïnventariseerde maar niet 
erkende (zie kader ‘Officiële categorieën van autochtoon 
plantsoen’) plekken en de opkweek ervan voor eigen 
projecten in bos en landschap. Het plantsoen is dus niet 
bedoeld voor de commerciële markt. Boswachters en 
-arbeiders van het ANB oogsten zaad dat grotendeels 
opgekweekt wordt in de twee ANB-kwekerijen in  
Koekelare en Brasschaat (Fig. 1). Regionale Landschappen 
en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) laten het zaad 
opkweken in privé-kwekerijen onder contractteelt.

erkenning en certificering

Privé-kwekers en zaadhandelaars (slechts één in Vlaanderen) 
kunnen zaden plukken of rapen op 56 geïnventariseerde 
locaties (voor twaalf soorten) die officieel erkend zijn als 
zaadbron voor autochtoon plantsoen (zie lijst aanbevolen 
herkomsten op www.inbo.be). Het hieruit opgekweekte 
plantsoen krijgt een herkomstcertificaat na controle door 
de bevoegde dienst (Productkwaliteitsbeheer van de 
Afdeling Landbouw en Visserij). Dit gecertificeerde 
plantsoen komt op de markt en is beschikbaar voor een 
breed publiek. Het huidig aantal erkende locaties is 
evenwel nog steeds te beperkt voor een vlotte bevoorrading 
van de markt. Weinig locaties komen in aanmerking voor 
erkenning, gezien de strenge criteria. Een van de moeilijkere 
voorwaarden is de aanwezigheid van dertig zaaddragende 
individuen van een bepaalde soort en meestal halen de 
locaties dat niet. Ondertussen lanceerden enkele Limburgse 
Regionale Landschappen het label ‘Plant van Hier’ met als 
doel autochtoon plantsoen bij een breder publiek kenbaar 
te maken (zie middenkatern). Dit label kan ook plantsoen 
betreffen, onder welbepaalde voorwaarden, waarvan het 
zaad op geïnventariseerde doch niet erkende locaties 
geoogst is.

zaadboomgaarden voor efficiënte oogst

De ervaring leert dat zaadoogst op geïnventariseerde 
locaties arbeidsintensief is en dus economisch niet 
rendabel. Bovendien levert het niet altijd de gewenste 
hoeveelheid zaad op. Efficiënter is het oogsten in speciaal 
hiervoor aangeplante zaadboomgaarden. Het INBO legde 
in samenwerking met het ANB en sommige Regionale 
Landschappen inmiddels 84 boomgaarden aan (circa 
12.000 planten). Dit voor 25 soorten (zie kader ‘De soorten 
die voorkomen in de zaadboomgaarden’), op 25 plaatsen 
verspreid over Vlaanderen (een overzicht van de zaad-
boomgaarden vind je op www.inbo.be). Samen bedekken 
ze een twintigtal hectare (Fig. 2).
In 2007 werd voor het eerst zaad geoogst op enkele zaad-
boomgaarden van struiksoorten (onder andere rode 

Figuur 1: De oogst van zaden op de geïnventariseerde locaties is arbeids-
intensief en economisch onrendabel. Zaadboomgaarden moeten zorgen 
voor een efficiëntere manier van productie.  
© Kristine Vander Mijnsbrugge

kornoelje in de Kriephoek te Semmerzake voor herkomst-
gebied Brabants District West). Als de boomgaarden zaad 
beginnen te produceren worden ze officieel erkend als 
zaad bron en zet het INBO ze op de ‘lijst van aanbevolen 
herkomsten’. Aanbevolen herkomsten worden door het 
Vlaamse bosbeleid gepromoot via extra subsidie bij (her)
bebossing.

De soorten die voorkomen in de zaadboom-
gaarden:
Zoete kers, bosroos, eenstijlige meidoorn, Europese vogelkers, 
fladderiep, gewone es, Gelderse roos, haagbeuk, hazelaar, 
hondsroos, kroospruim, mispel, rode kornoelje, schietwilg, 
sleedoorn, sporkehout, trilpopulier, veldesdoorn, wilde appel, 
wilde kardinaalsmuts, wilde lijsterbes, wintereik, winterlinde, 
zomereik en zomerlinde. In de pijplijn zitten bijkomend 
jeneverbes, tweestijlige meidoorn, gele kornoelje en zwarte els.

Figuur 2: Zaadboomgaard van lijsterbes in Dranouter.  
© Stefaan Moreels
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herkomstgebieden

De Europese richtlijn van 2003 over het verhandelen van 
bosbouwkundig teeltmateriaal (bosplantsoen) verplicht 
de lidstaten herkomstgebieden af te bakenen. In theorie 
zijn binnen deze gebieden de ecologische groeiomstandig-
heden gelijk en heeft het transport van plantmateriaal 
erbinnen geen negatieve gevolgen. Op basis van bodem 
en klimaat werd Vlaanderen opgedeeld in vijf herkomst-
gebieden (Fig. 3). Het herkomstgebied Vlaamse Zandstreek 
heeft twee deelgebieden (kust en polders). Brabants 
district Oost, - West en Laag Maasplateau lopen door in 
Wallonië. Momenteel zijn landsgrenzen ook herkomstge-
biedsgrenzen. Europees onderzoek is hier wenselijk om 
uit te klaren hoe ver herkomstgebieden over de grenzen 
heen doorlopen (zie kader: ‘Herkomstgebieden: 
te groot of te klein?’).

Herkomstgebieden: te groot of te klein?
Voor de meeste soorten wordt de indeling van Vlaanderen in 
vijf herkomstgebieden momenteel gerespecteerd. Bij enkele 
soorten is dit niet het geval. Uit onderzoek bleek dat populaties 
haagbeuk uit verschillende herkomstgebieden heel weinig 
genetische differentiatie vertonen waardoor Vlaanderen voor 
die soort als één herkomstgebied geldt. Andere boomsoorten 
volgen de opdeling in vijf herkomstgebieden niet omdat de 
autochtone relicten in de afzonderlijke herkomstgebieden te 
zeldzaam en te klein zijn, zodat er geen andere keuze overblijft 
dan het weinige wat ons nog rest uit heel Vlaanderen bij elkaar 
te brengen. Dit is zo voor zomer- en winterlinde, trilpopulier, 
zoete kers, wilde appel en fladderiep.
Iedere Europese lidstaat bakende herkomstgebieden af op 
basis van soms uiteenlopende criteria. De grootte van de 
herkomstgebieden blijkt bovendien recht evenredig te zijn met 
de grootte van de landen. Bijgevolg rijst de vraag of Vlaanderen 
niet een te kleine afbakening aanhoudt. Lokale aanpassing 
bij autochtone populaties zal verder worden onderzocht en 
mogelijks een nieuwe, grotere afbakening als gevolg hebben. 
Dit kan een herschikking van de zaadboomgaarden in 
Vlaanderen betekenen.

problemen met vermeerdering

Zaadboomgaarden zijn opgebouwd uit vermeerderde 
autochtone moederplanten. Om ongewenste bestuiving 
door mogelijk niet autochtone vaderplanten in de omge-
ving te vermijden geven we de voorkeur aan vegetatief 
vermeerderde planten, in eerste instantie via stek. Wan-
neer stekken niet lukt, enten we (zie kader ‘Opbouw van 
zaadboomgaarden’). In de regel is dit op een onderstam 
(zetstam) van dezelfde wilde soort (eik en gewone es). Bij 
wilde fruitsoorten maakten we gebruik van specifieke 
onderstammen uit de gangbare fruitteelt die vruchtpro-
ductie stimuleren (wilde appel en zoete kers). 

Voor hazelaar hebben we naast de moeizame stek ook 
een boomgaard geplant met enten op Corylus colurna, 
de boomhazelaar. De struiken zullen een enkele stam 
vormen zoals de boomhazelaar, zodat meer energie naar 
notenproductie gaat dan naar scheutvorming onderaan de 
stam. Enkel voor de lastig te stekken eenstijlige meidoorn 
hebben we bij grote uitzondering met zaailingen gewerkt, 
om voor deze prioritaire soort toch snel boomgaarden te 
bekomen.

opbouw van zaadboomgaarden
• De bomen of struiken staan in wijd plantverband zodat de 

kruinen veel zonlicht ontvangen voor uitbundige bloei en 
vruchtvorming (Fig. 4).

• Voorkeur is gegeven aan vegetatieve vermeerdering van de 
autochtone moederbomen of -struiken op geïnventariseerde 
locaties (dit wil zeggen exacte genetische kopieën) omdat bij 
zaailingen slechts 50% zekerheid bestaat over de genetische 
afstamming (bestuivende vaderplant onbekend).

• Een boomgaard is representatief voor de autochtone 
populaties in een bepaald herkomstgebied. We kiezen 
minimaal vijf geïnventariseerde locaties verspreid binnen één 
herkomstgebied. Per locatie vermeerderen we maximaal tien 
moederplanten, als het kan via stek en anders via ent. We 
bezoeken merendeels meer locaties en vermeerderen minder 
moederplanten per locatie. 

• We planten per moederplant maximaal vier kopieën in de 
boomgaard. Standaard bestaat deze dus uit 5 locaties x 10 
moederplanten x 4 kopieën = 200 planten.

• Elke boomgaard proberen we op twee verschillende plaatsen 
aan te planten, soms zelfs op drie.

• In de onmiddellijke omgeving van de boomgaard mogen geen 
niet-autochtone planten groeien (voor dezelfde soorten die 
in de boomgaard staan) om ongewenste kruisbestuiving te 
beperken. Een handige vuistregel is ongeveer 1 km bufferzone. 
Perfect geïsoleerde plekken zijn er in Vlaanderen helaas niet.

Figuur 3: De herkomstgebieden van Vlaanderen.
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toekomstperspectieven
De eerste boomgaarden zagen het levenslicht in 2003. Intussen 
produceren de eerste aanplanten van struiksoorten zaad. Dit 
zijn de boomgaarden voor de herkomstgebieden Brabants 
District West, Vlaamse Zandstreek en stilaan ook Kempen. 
Voor de boomsoorten moeten we nog wat geduld oefenen. 
Voor fladderiep kan dat bijvoorbeeld binnen enkele jaren al 
zijn, terwijl eik misschien nog meer dan 15 jaar op zich zal laten 
wachten. In de nabije toekomst zullen we nog aanplantingen 
doen voor de herkomstgebieden Kempen en Brabants 
District Oost. Ook komen er binnenkort zaadboomgaarden 
bij op gemeentelijke gronden. Komend oogstseizoen zullen 
alle aanplanten op gronden van ANB (de meerderheid van 
de zaadboomgaarden) officieel als zaadbron erkend zijn. 
Dit betekent dat met de nodige inzet van de kwekers er 
binnen afzienbare tijd voor de meest courant aangeplante 
struiksoorten autochtoon plantsoen op de markt kan 
verschijnen. Momenteel zijn de meeste zaadboomgaarden 
aangeplant op gronden van ANB. Hier wordt de zaadoogst 
verkocht via een openbare aanbesteding aan de meest 
biedende geregistreerde kweker of zaadhandelaar. Tot slot is 
het belangrijk zich niet blind te staren op de afbakening van 
de herkomstgebieden. Plantsoen uit hetzelfde herkomstgebied 
als de aanplant verdient natuurlijk steeds de voorkeur. Maar bij 
gebrek hieraan is het nog steeds beter materiaal te benutten 
van nabijgelegen herkomstgebieden dan plantgoed uit 
bijvoorbeeld de Balkan.

soortzuiverheid

Heel wat verwante inheemse soorten hybridiseren spon-
taan. Voor deze soorten geldt dan ook het principe dat de 
verhouding tussen soort en hybride een afspiegeling is van 
die in de autochtone populaties. Dit is zo voor eenstijlige 
meidoorn (hybriden met tweestijlige of koraalmeidoorn). 
De collectie van schietwilg bevat enkele bindwilgen 
(hybriden met kraakwilg). In de aanplanten van honds-
roos is ook heggenroos aanwezig, een zeldzame keer de 
beklierde heggenroos, en hybriden tussen deze. Bij wilde 
appel is soortzuiverheid evenwel heel belangrijk omdat 
bij deze soort hybriden kunnen ontstaan met veredelde 
appelvariëteiten, en dit wensen we te vermijden. Deze 
kunnen immers de genetische diversiteit van de autochtone 
populaties verstoren. K

Figuur 4: Net als in een fruitboomgaard kent een zaadboomgaard  
een wijd plantverband zodat de bomen veel ‘vruchten’ dragen.  
De vruchten worden geoogst om uit hun zaad jonge autochtone boom-
pjes en struikjes op te kweken. Evenzeer doet de boomgaard dienst als 
‘levende genenbank’: een bewaarplaats van het erfelijk materiaal.  
Op de foto: zaadboomgaard van fladderiep te Maldegem.  
© Kristine Vander Mijnsbrugge
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Inverde
6

Japanse trekzagen
 ro b b i e  G o r i s ,  Inverde vzwSoms wil je een kleine ingreep in het bos doen: hinderende jonge 

boompjes omzagen of een paar takken opsnoeien bijvoorbeeld. 

Voor zo’n klussen zijn Japanse trekzagen meestal niet te 

kloppen. Ze zijn stil, snel en efficiënt. Alleen zijn het voor veel 

mensen vreemde en onbekende dingen. Want in het westen 

hoor je op een zaag te duwen.

De typische westerse zaag van de schrijnwerker is vrij  
dik en heeft tanden die ‘duwend’ ingeplant zijn.  
Voor bosgebruik, lees nat hout, kunnen ze niet dienen. 
Een beugelzaag heeft alvast een dunner blad met speciale 
tanden die snel door nat hout bijten, maar bij bosgebruik 
zit de beugel meer in de weg dan wat anders. De traditionele 
Japanse zagen zijn dunner en hebben tanden die op ‘trek’ 
staan. Daardoor trekt het dunne blad zich in de snede 
altijd vanzelf recht. Er is een zeer ruim aanbod van dit 
soort trekzagen specifiek voor bos- en tuingebruik, de 
moeite waard om eens van nabij te bekijken.

De vertanding van Japanse trekzagen is meestal vrij grof 
om de spanen van vers hout gemakkelijk te kunnen afvoe-
ren. De tanden zijn niet ‘gezet’ zoals bij westerse zagen. 
Klemmen in de zaagsnede wordt vermeden doordat het 
zaagblad aan de achterkant dunner is geslepen dan aan 
de voorkant. Er bestaan zaagbladen met een rechte en met 
een kromme snede. Die laatste zouden beter functioneren 
om takken te snoeien, maar het verschil is miniem. Veruit 
de meeste fabrikanten produceren zagen met vervangbla-
den. De tanden zijn spits geslepen dus kunnen niet nage-
slepen worden met een gewone zaagvijl van 60°. Boven-
dien zijn de tanden meestal zodanig gehard, dat vijlen 
onmogelijk is. Naslijpen met een speciaal diamantgecoat 
werktuig is mogelijk, maar door de complexiteit van de 
vertanding gaat dat de meeste mensen hun petje te boven.

De zagen bestaan in uiteenlopende vormen: vouwzaag-
jes, gewone handzagen in een holster en snoeizagen op 
een telescopische stok. Een klein vouwzaagje past in elke 
werkbroek en is een prachtding om mee te nemen in het 
bos. Kleine ingrepen zoals vormsnoei aan jonge bomen, 
een hinderend boompje omzagen of een struik kortwie-
ken zijn dan zo gebeurd. De zagen met een vast handvat 
zijn handiger voor intensief gebruik, zoals populieren 
snoeien of boomverzorging. Om takken correct weg te 
snoeien kies je best een trekzaag met een vrij slank blad. 
Met een hoog blad is het in veel gevallen moeilijk om 
bij snoei langs de stam de takkraag te respecteren, wat 

een essentiële regel is. Ze zijn eerder geschikt om hout 
haaks door te zagen. De stokzagen ten slotte dienen voor 
hoogtesnoei van op de grond. Ze hebben meestal een erg 
grove vertanding om snel te kunnen zagen, maar de lange 
telescopische stok wordt aan het einde van de dag meestal 
een ergonomische ramp.

Als je een Japanse trekzaag gebruikt, neem je verder 
best nog enkele belangrijke (veiligheids)maatregelen 
in acht. Draag snijbestendige handschoenen, want een 
kleine onvoorzichtigheid wordt afgestraft met een diepe 
snijwonde. Deze zagen werken zo goed omdat ze écht 
scherp zijn! Zaag alleen schoon en vers hout met je nieuwe 
zaag. Voor hard dood hout en hout met zand aan hou je 
best een oud zaagblad opzij. Let op voor een klemmend 
zaagblad als je duwt, er bestaat kans op breuk. Kies best 
geen gekromde zaag als dat niet persé nodig is want ver-
vangbladen met een rechte snede komen veel goedkoper 
uit. Tot slot, druk niet te hard op de zaag. Er kunnen maar 
zoveel spaanders afgevoerd worden als de vertanding 
toelaat en de ervaring leert dat een lichte druk volstaat om 
snel en vrijwel moeiteloos te zagen. K
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Vanonder het mos
7

Wie de Gasthuisbossen op de lage heuvels ten oosten van 
Ieper bekijkt op kaarten uit de Eerste Wereldoorlog,  
waant zich in het buitenland. Vele plaatsen in deze 
vanouds bosrijke streek werden immers herdoopt ten 
tijde van het strijdgewoel. Op een 'geheime stafkaart' 
uit 1917 prijken de namen Sanctuary Wood, Dumbarton 
Lakes, Bulgar Wood, Bitter Wood, Stout Wood, Inverness 
Copse, Armagh Wood en Shrewsbury Forest. De namen 
Pappotje (een hoeve), Herenthage (een kasteelpark) en 
Bassevillebeek vallen zowaar uit de toon op het afgebeelde 
kaartfragment (Fig. 2). Op Duitse kaarten zien we zowel 
vertalingen van Vlaamse toponiemen (Herenthage Wald, 
Bellewarde See), zelf bedachte namen (Beobachtungs-hügel, 
Eier-Wäldchen, Kaiser-Friedrich Weg) als bijgewerkte 
Engelstalige toponiemen (Maple Copse Wald, Zuavenwald). 
Eat your heart out, boshistorici!

 

Wat destijds als ShrewsburyForest bekend stond, valt 
vandaag min of meer samen met het openbare Groenen-
burgbos (dat op basis van historische bronnen beter 
Kranenburgbos zou genoemd worden). Aan brokstukken 
geen gebrek op deze plek! Hier zijn nog steeds de restanten 
van een dertigtal betonnen bunkers te zien. Maar let op 
dat je niet in een luchtkoker stapt terwijl je een kapotte 
mortiersstelling met tongvarens bewondert. De meeste 
bunkers in Shrewsbury Forest zijn van Duitse makelij. 
Eén ervan bevindt zich volgens een recente kaart van het 
Agentschap voor Natuur en Bos in het Valeyebosch. De 
bunker is vermoedelijk ingewerkt in een door militairen 
'gekneed' valleitje, strategisch meanderend door het klei-
ige strijdreliëf (Fig. 1). Bij de constructie van dit 

bouwwerk werden keitjes van het streektypische 'quar-
taire basisgrind' gebruikt (zie bodemkaarten 81E en 82W, 
met de opmerking dat de tekst bij kaart 82W helemaal 
niets vermeldt over de enorme impact van WOI op de 
bodem!). Op verschillende plaatsen in het Groenenburg-
bos zijn afdrukken te zien van golfplaten die als bekisting 
voor het storten van beton werden gebruikt. Toch is hier 
een bosarbeider met een Timberjack door golfplaten van 
een bunker gezakt... Voor beheerders en exploitanten 
is het daarom geen overbodige luxe om te weten dat de 
meeste bunkers hier voorkomen op plaatsen met zware 
hazelaarstoven. Het is onduidelijk of hier sprake is van 
een oorzakelijk verband. Luchtfoto's en verkoopsaffiches 
van kort na de oorlog suggereren wel dat hakhout zware 
beschietingen kan overleven. Desalniettemin was Shrews-
bury Forest in 1918 omgevormd tot een maandlandschap 
(bemerk ook de reeds in 1917 ontboste zones op Fig. 2).
Na de oorlog verschenen er opnieuw bomen. Alleszins op 
de plaatsen die onvoldoende geschikt werden bevonden 
voor landbouw. Essen, kersen, beuken en eiken doen het 
hier vandaag bijzonder goed. Op bepaalde plekken werden 
75 jaar oude beuken, kersen en eiken met een omtrek van 
pakweg drie meter aangetroffen! De mogelijke impact van 
'slagveldfosfaat' zullen we maar terzijde laten, in koor met 
bodemboekje 82W en Basil Fawlty: don't mention the war!
 K

meer info hans@miradal.com

Shrewsbury Forest
Hha n s ba e t é

Figuur 1: Duitse bunker in het openbaar bos Groenenburg te Zillebeke 
op 18 januari 2011.

Figuur 2: Shrewsbury Forest ten oosten van Zillebeke (Ieper) op een 
militaire kaart uit 1917. 
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De neDerl anDse 
bioDiversiteit
In 2010, het Internationaal 
Jaar van de Biodiversiteit, 
verscheen De Nederlandse 
Biodiversiteit als toepasse-
lijke tiende deel van de 
gezaghebbende serie ‘De 
Nederlandse Fauna’. In dit 
naslagwerk behandelen de 
auteurs alle soortengroepen 
van Nederland. Van bacte-
riën tot zoogdieren. 
Honderd specialisten geven 
van alle groepen een 

beknopt overzicht met per soortengroep een bespreking 
van het aantal soorten, hun uitzicht, levenswijze en 
voorkomen. Daarnaast bevat het boek ook enkele algemene 
hoofdstukken met de stand van zaken van onderzoek, 
indeling, patronen, trends, beleid en beheer. De combinatie 
van gevestigde kennis en de laatste wetenschappelijke 
inzichten zorgen er voor dat dit boek een stimulans kan 
zijn voor zowel professionals, beleidsmakers als amateurs. 

Auteurs: J. Noordijk, A.J. van Loon, R.M.J.C. Kleukers  
& E.J. van Nieukerken (red.)
Uitgever: Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis  
en EIS-Nederland (European Invertebrate Survey - Nederland)  
i.s.m. de KNNV Uitgeverij 
Uitvoering: 512 pag., gebonden, full colour met talloze foto’s en 
illustraties
ISBN: 978 90 5011 351 9
Prijs: 49,95 euro

De Revue gepasseerd

WilDe z Wijnen
Hij heeft slagtanden, een borstelige vacht en gespleten hoeven. Maar hoeveel weten we nu 
eigenlijk van het wild zwijn? Het eerste Nederlandse boek over Wilde Zwijnen belicht objectief de 
mening van zowel de voor- als tegenstanders in de sterk gepolariseerde discussie. Voorstanders 
benadrukken de rol van het wild zwijn in het ecosysteem en zijn culturele waarde. Tegenstanders 
wijzen op de landbouwschade, verkeersveiligheid en de overdracht van ziektes. Dit boek belicht de 
thematiek in begrijpelijke taal aan de hand van wetenschappelijke onderbouwde hoofdstukken over 
populatiedynamiek, ziekten en landbouw. De auteurs laten ook personen aan het woord die een 
bijzondere relatie hebben met het wild zwijn, zoals een faunabeheerder, een zwijnen spotter en een 
jachtopziener.

Redactie: Geert Groot Bruinderink & Jasja Dekker
Uitgever: KNNV Uitgeverij i.s.m. de Zoogdiervereniging
Uitvoering: 112 pag., 21 x 23 cm, fullcolour, genaaid gebonden, met flappen
ISBN: 978 90 5011 328 1
Prijs: 19,95 euro 

eUroPese natUUr  
in neDerlanD
De boekenreeks Europese Natuur in 
Nederland van de Koninklijke Neder-
landse Natuurhistorische Vereniging 
(KNNV) stelt op een publieksvriende-
lijke wijze recente kennis beschikbaar. 
Zo wil de reeks meewerken aan het 
behoud en herstel van biodiversiteit in 
Europa. In dit laatste deel komen de 
gebieden van Natura 2000 aan bod. Het 
doel van Natura 2000 is het voortbestaan 
van soorten en habitattypen garanderen 
door Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijn-
gebieden af te bakenen en Europees te 
beschermen. De informatie van de 
Natura 2000 gebieden in Nederland is 
samengebracht in drie boeken: Zee en 
kust, Laag Neder land en Hoog Neder-
land. Van alle in totaal 165 gebieden 
bevatten de boeken een topografische 
kaart met aanduiding van onder andere 
de beschermingsstatus, habitat typen en 
broedende vogelsoorten. In een profes-
sionele maar toch toegankelijke taal 
bespreken de auteurs het gebied, het 
landschap en de aanwezige natuurwaarden 
(met belangrijke plant- en diersoorten). 
Voor iedereen die zich met natuurstudie 
en natuurbescherming bezighoudt en op 
de hoogte wil zijn van de Europese 
regelgeving zijn deze boeken een 
absolute must.

Redactie: J.A.M. Janssen & J.H.J. Schaminée
Uitgever: KNNV Uitgeverij
ISBN: 978 90 5011 282 6
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Vademecum Plant van Hier
1

autochtoon = oorspronkelijk inheems 
= plant van hier

Ruwweg 5% van de bomen en struiken in onze bossen 
hebben een autochtone herkomst. Dit wil zeggen dat hun 
voorouders altijd al in onze regio voorkwamen sinds hun 
kolonisatie na de laatste ijstijd. Het onderscheid inheems/
uitheems is hierop gebaseerd: inheemse soorten zijn deze 
waarvan populaties van nature in een bepaalde geografische 
regio voorkomen, omdat ze er op eigen houtje geraakten; 
uitheemse soorten zijn door de mens ingevoerd in een 
gebied waar zij oorspronkelijk niet voorkwamen (bijvoor-
beeld Amerikaanse eik). 

Een autochtone boom of struik, per definitie een 
inheemse soort is een concrete boom/struik wiens 
voorouders allen in onze regio voorkwamen. Het begrip 
autochtoon gaat dus altijd over een individu of een 
populatie, en wordt niet op soortniveau gedefinieerd. Een 
voorbeeld maakt het duidelijker: een zomereik afkomstig 
uit de Balkan is niet autochtoon in de Vlaamse Ardennen, 
hoewel de soort zomereik inheems is in Vlaanderen. 
Synoniemen voor autochtoon zijn oorspronkelijk inheems 
en Plant van Hier (p. 7). 

Figuur 2: Niet alleen de genetische informatie van autochtone bomen 
en struiken is bijzonder, sommige exemplaren zien er ook heel indruk-
wekkend uit, zoals bijvoorbeeld deze oude hakhoutstoof van wintereik 
op de Klaverberg. © Kristine Vander Mijnsbrugge

niet alleen het uiterlijk telt
Doordat autochtone bomen en struiken zich gedurende 
eeuwen konden aanpassen aan de lokale groeiomstandig-
heden is hun genetisch materiaal afwijkend van dat van 
niet-autochtone populaties. 
Deze overerfbare informatie is waardevol en biedt hen 
heel wat voordelen: autochtone bomen en struiken hebben 
vermoedelijk grotere overlevingskansen dan niet-autochtone 
bomen en struiken. Uit een onderzoek in Groot-Brittannië 
bleken de lokale autochtone planten van meidoorn beter 
gewapend tegen vroege vorsten en zijn ze minder gevoelig 
voor meeldauwinfecties. 
Enkele andere voordelen zijn: 
k ze zijn goed voor de biodiversiteit
k het is een korte keten product dat lokale  

werkgelegenheid creëert
k ze hebben grotere overlevingskansen
k ze hebben belangrijke cultuurhistorische waarde
Meer informatie over deze voordelen vind je in het  
vademecum. 

Vademecum Plant van Hier
Het vademecum Plant van Hier is een verzameling van praktijkvoorbeelden: concrete realisaties van gemeenten die bijdragen aan 

het behoud, de versterking en/of de promotie van autochtoon plantmateriaal. We willen hiermee de lokale overheden inspireren en 

de nodige informatie aanreiken om aan de slag te gaan. Toch mikken we niet enkel op gemeenten, het overzicht van verschillende 

concrete acties voor de versterking van autochtone bomen en struiken maakt het vademecum relevant voor iedereen die een handje 

wil toesteken. In deze bijlage brengen we een verkorte versie van het vademecum. Wat zijn autochtone bomen en struiken, waar vind 

je ze en wat kan je voor ze doen?  

Figuur 1: De termen inheems, uitheems en streekeigen hebben een 
betekenis op soortniveau: een soort is bijvoorbeeld inheems als hij van 
nature in een afgebakende regio (bijvoorbeeld Vlaanderen) voorkomt. 
De term streekeigen wordt gebruikt voor een kleinere regio: het zijn de 
typische soorten in die streek omdat ze er ofwel van nature voorkomen 
(inheemse soorten) ofwel traditioneel door de mens zijn aangeplant 
(uitheemse soorten of cultuurvariëteiten). In tegenstelling tot inheems, 
uitheems en streekeigen, gaat de term autochtoon wel over concrete 
bomen en struiken: het is een concrete boom of struik wiens  
voorouders allen in onze regio voorkwamen. 

inheems

uitheems

streekeigen autochtoon
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2

achteruitgang van autochtone bomen
en struiken

Autochtoon plantsoen was eeuwenlang een traditie: 
enerzijds via spontane verjonging, anderzijds omdat er geen 
grootschalige opkweek bestond. Boeren hadden de 
gewoonte stekken en poten te nemen van wilgen en popu-
lieren. Soms oogsten en kweekten ze zelf, of verplantten ze 
spontane verjonging… Sinds 1950 neemt de import van 
goedkoop zaad en plantgoed uit verre landen toe.  
Gelijktijdig daalt het aantal groeiplaatsen van oorspronke-
lijk inheemse bomen en struiken drastisch: oa. omdat 
door schaalvergroting van het landschap vele kleine 
landschapselementen verdwijnen. Er blijven maar enkele 
restpopulaties over, die bovendien bedreigd worden door 
het steeds veelvuldiger gebruik van niet-autochtoon 
plant goed. De genetische diversiteit van autochtone 
populaties kan wijzigen wanneer pollen van niet-autochtone 
aanplanten van dezelfde soort de plant bestuiven.  
De nakomelingen dragen dan een gedeelte van de erfelijke 
informatie van de niet-autochtone vaderplant met zich 
mee, die mogelijks minder aangepast is aan de lokale 
groeicondities.

Tijd voor actie 

Sinds de jaren ’90 van vorige eeuw is er een opmars om 
autochtone genenbronnen te valoriseren. Aanvankelijk 
waren vooral het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), 
het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) en de 
regionale landschappen hier mee bezig. Geleidelijk aan 
geraakt dit ingeburgerd bij steeds meer lokale overheden 
en particulieren. 

inventaris autochtone bomen 
en struiken

Het ANB en het INBO werkten in de periode 1997-2007 
aan een gebiedsdekkende inventaris: meer dan 5000 
autochtone locaties staan er in beschreven. Dit is onder-
tussen het basiswerk voor iedereen die bezig is met 
autochtone bomen en struiken. Sinds 2009 is deze inven-
taris digitaal beschikbaar. Deze kennis over autochtone 
genenbronnen wordt ingezet om de groeiplaatsen te 
beschermen en voor het gebruik van autochtoon plantma-
teriaal bij nieuwe aanplant van houtkanten en bossen. 

ontstaan van de inventaris
Op basis van kaarten en luchtfoto’s werden locaties met 
een grote kans op het voorkomen van autochtone plan-
ten geselecteerd: huidig bos of klein landschapselement 
(holle wegen, houtkanten, graften…) dat reeds bos of 
houtig landschapselement was in de tijd van de Ferraris-
kaart (1770-1778). Als op terrein bleek dat de geselecteerde 
locatie waarschijnlijk autochtoon is, werd het landschaps-
element opgenomen in de inventaris. Enkele typische 
argumenten zijn: de ouderdom van bossen en houtkanten, 
de aanwezigheid van indicatorplanten voor oude bossen, 
de aanwezigheid van oude bomen of hakhoutstoven, een 
ongestoorde bodem, een ongestoorde indruk van het 
landschapselement… 

inventaris raadplegen
Alle geïnventariseerde locaties staan in een databank én 
kan je op kaart raadplegen. In de databank vind je per 
locatie een inventarisatieformulier met alle informatie 
over de aanwezige bomen en struiken. Figuur 5 (p. 3) geeft 
een voorbeeld van zo’n inventarisatieformulier. 
Met Google Earth (figuur 4) of GIS kan je de 
inventarisatie locaties op kaart bekijken. 

Download de databank, het kaartmateriaal en de hand-
leiding van de inventaris autochtone bomen en struiken: 
www.natuurenbos.be > thema’s > soortenbeleid  
> autochtone bomen en struiken > Waar bevinden zich 
nog autochtone bomen en struiken?

Figuur 3: Veel kleine landschapselementen zijn verdwenen. Samen met hen 
heel wat autochtone bomen en struiken. Ruwweg 5 % van de bomen en 
struiken in onze bossen hebben nog een autochtone herkomst.  
© Rana - Jeroen Mentens

Figuur 4: De inventaris kan je op kaart raadplegen: in Google Earth 
(zoals afgebeeld) en met GISsoftware (bijv. Arc View). 
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databank: een voorbeeld
Op het inventarisatieformulier (figuur 5) staat in kleur 
aangeduid welke informatie je er allemaal kan vinden.  
Het bevat o.a. administratieve en topografische gegevens 
(kaartblad, provincie, gemeente, gehucht en oppervlakte), 
fysische gegevens (geomorfologie, bodem, hydrologie) 
en gegevens over het type landschaps element en 
vegetatietype. 
Met behulp van de waarde van de ProjCodLocNr, een 
uniek nummer, kan je in het kaartmateriaal de exacte 
locatie zoeken (koppel dit aan het veld Projcodloc in de 
Shape- of KML-file). 
In het veld ‘motivatie’ lees je waarom de inventariseerder 
het waarschijnlijk acht dat er autochtone bomen en struiken 
op die locatie staan.
In de tabel worden enkele kenmerken van de aanwezige 
houtige soorten besproken: 
k Het aantal bomen en struiken dat voorkomt:  

ofwel wordt het aantal exemplaren exact weergegeven, 
ofwel wordt aan de hand van de Tansley-schaal bij 
respectieve lijk ‘boom’ en ‘struik’ aangeduid hoe 
frequent de soort voorkomt op die locatie.  
De Tansley-schaal gaat van 1 (zeldzaam, één exemplaar) 
over 5 (frequent) tot 9 (dominant). 

k De autochtoniteit: het is niet mogelijk om met 
absolute zekerheid het zuiver autochtoon karakter te 
bepalen. Daarom wordt een klasse van autochtoniteit 
toegekend: gaande van vrijwel zeker autochtoon (a), 
over a/b of b (waarschijnlijk autochtoon) tot c 
(mogelijk autochtoon).

k Verder vind je er gegevens over de verjonging, de oogst-
baarheid, de omtrek van de bomen en struiken … 


 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

   

    

 

 

MOTIVATIE
Aanwezigheid van Myrica gale

Kruidlaag Nederlandse_naam
molincae pijpestrootje

           
      
     
    
    
   
   
   
    
   
    
   
    
    

Figuur 5: Een voorbeeld van een inventarisatieformulier van de databank:  
toelichting bij enkele gegevens die je er vindt.

overzicht autochtone bomen  
en struiken in je gemeente
Autochtone bomen beschermen tegen kap, 
zaad oogsten, nieuwe aanplantingen… 
Welke actie je ook onderneemt, je start best 
met de opmaak van een overzicht van de 
autochtone bomen en struiken in je gemeente 
(figuur 6). Zo kom je te weten hoeveel het er 
zijn, waar ze voorkomen, welke soorten het 
zijn en eventueel zelfs in welke staat ze zijn. Je 
kan eenvoudigweg de inventaris raadplegen 
en een overzichtskaart in posterformaat 
maken van de aanwezige groeiplaatsen. 

Figuur 6: Hier zie je een overzichtskaart van de 
locaties met autochtone bomen en struiken in 
Bocholt (opgemaakt door Regionaal Landschap 
Lage Kempen).  

praktijkvoorbeelden

Het is belangrijk dat de genetische diversiteit van popula-
ties zich verder kan ontwikkelen om sterker te staan in de 
toekomst. De resterende autochtone bomen en struiken 
moeten hiervoor maximaal behouden blijven. 
Een eerste stap in de goede richting is het beschermen 
van de restpopulaties. Daarnaast dient het gebruik van 
autochtoon plantsoen algemener te worden (zowel vraag 
als aanbod moeten stijgen). Tenslotte moet de bekendheid 
van autochtoon plantsoen verhogen. Dit is een opdracht 
voor allen die zorg dragen voor houtige planten: zowel de 
Vlaamse overheid, de regionale landschappen, bosgroe-
pen, VLM, gemeenten, provincies, bosboomkwekers, 
particulieren, eigenaars, natuurverenigingen…  
In het vademecum bundelen we de gevonden praktijk-
voorbeelden in drie hoofdstukken: beschermen - oogst - 
aanplant. Op p. 4, 5 en 6 fietsen we door deze drie delen.

ProjCodLocNr

Autochtoniteit
a: vrijwel zeker autochtoon
b: autochtoon met een grote mate van waarschijnlijkheid
c: mogelijk autochtoon
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beschermen

Gezien het kleine aandeel resterende autochtone bomen 
en struiken, is het van groot belang dat we hen koesteren. 
Om er voor te zorgen dat ze de komende generaties nog 
aanwezig zijn, moeten we vermijden dat ze gerooid of 
beschadigd worden én hen goed onderhouden. Net als 
bij vele andere kleine landschapselementen is dit jammer 
genoeg niet vanzelfsprekend.

Laat ze staan
Via de kapwetgeving hebben de gemeentes een instrument 
in handen om de definitieve kap van autochtone bomen 
te voorkomen. Deze wetgeving op Vlaams niveau is een 
beginpunt. Er zijn echter geen vooropgestelde criteria 
waarop de gemeente zich kan baseren bij het weigeren of 
toestaan van een kapvergunning. In het vademecum geven 
we een voorbeeld van een criterialijst die in Schoten en 
Genk gebruikt wordt. We illustreren dat het criterium ‘Is 
de boom/struik opgenomen in de inventaris van autoch-
tone bomen en struiken’ toevoegen, er voor zorgt dat er 
wél rekening wordt gehouden met de autochtone eigen-
schap van een boom of struik. 

Figuur 7: Ruwweg 5% van de bomen en struiken in onze bossen  
hebben een autochtone herkomst. Beschermen is dus een eerste  
belangrijke stap naar meer autochtone bomen en struiken.   
© Kristine Vander Mijnsbrugge

aCtie
Bomen en struiken verwijderen, gebeurt soms zonder de 
nodige vergunning. Heb je weet van een autochtone boom 
of struik die beschadigd of verwijderd werd? Meldt dit dan 
expliciet bij aangifte aan de natuurinspectie van het ANB. 
Doe dit door te verwijzen naar het opnamenummer en de 
projectcode, zoals opgenomen in de inventaris (ProjCod-
LocNr, zie p. 3). 
Contactgegevens van de natuurinspectie vind je op  
www.natuurenbos.be > thema’s > natuurinspectie  
> contact.

onderhoud beschermt
Er zijn heel wat minder directe vormen die aandacht 
vragen om behoud van autochtone bomen en struiken te 
verzekeren. Enkele voorbeelden:
k onderhoud houtkanten, hakhout, knotbomen…: een 

niet geknotte knotboom kan scheuren en/of afsterven;
k stel autochtone populaties voldoende vrij: overwoekering 

door snelgroeiende of schaduwtolerante (uitheemse) 
planten kan de autochtone populatie verdringen. 

In het vademecum bespreken we de voorbeelden waar 
Oudenaarde en Overpelt zich hiervoor inzetten. 
In Overpelt gaat het over een oorspronkelijk 300 meter 
lange houtkant, opgenomen in de inventaris, die bijna 
volledig verdwenen was. Het Regionaal Landschap Lage 
Kempen (RLLK) stelde samen met de milieuambtenaar 
een actieplan op om deze locatie terug in oorspronkelijke 
staat te herstellen. Voor dergelijke initiatieven in gemeentes 
die deel uitmaken van een regionaal landschap, kan je 
rekenen op subsidies. 

Welke stappen moet je ondernemen om een potentieel 
nieuwe locatie te laten opnemen in de inventaris? 
• Kijk of de locatie al is opgenomen in de inventaris (p. 2).
• Vind je de locatie niet terug? Tracht onderstaande vragen 

zo goed mogelijk te beantwoorden. Bezorg de verzamelde 
informatie aan het INBO (Kristine Vander Mijnsbrugge: 
Kristine.VanderMijnsbrugge@inbo.be). Je kan zeker hulp 
vragen aan het regionaal landschap. 

1 Duid de locatie aan op een recente analoge kaart of in GIS.
2 Geef enkele argumenten waarom deze boom/struik volgens 

jou autochtoon zou zijn: is het een oude hakhoutstoof, een 
oude knotboom, een zeldzame soort, vind je oud-bosplanten 
(welke?)…?  
TIP: Bekijk de criteria die werden gehanteerd bij de opmaak 
van de inventaris (zie vademecum, deel 1). 

3 Neem een foto: zowel van de boom/struik, als van de 
omgeving. 
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oogst 

Jaarlijks worden honderden kilo’s zaden verzameld om 
nieuwe bomen en struiken op te kweken. Het is eigen aan 
autochtoon plantsoen dat het zaad lokaal in Vlaanderen 
wordt geoogst. Om voldoende zaad te verzamelen, wordt 
ingezet op de oogst in zaadboomgaarden én op geïnventa-
riseerde locaties: autochtone bosjes, houtkanten...  
Professionelen, boomkwekers, oogstploegen van de 
gemeenten, regionale landschappen, het ANB,  
vrijwilligers… gaan aan de slag. 

Om voldoende garantie van autochtoniteit te geven, wordt 
enkel zaad geoogst van bomen en struiken met quotering 
a, a/b of b in de inventaris. Enkele (56 in 2011) zijn erkend 
als officiële zaadbron of bestand. Er gelden strenge 
criteria om een zaadbron officieel te erkennen, waaronder 
de toestemming van de eigenaar. Het INBO selecteert 
autochtone locaties die in aanmerking komen voor  
erkenning en vraagt de toestemming aan de eigenaar. 

Op de andere geïnventariseerde, maar niet erkende 
locaties oogsten o.a. de boswachters en -arbeiders van het 
ANB, de regionale landschappen, de Vlaamse  
Landmaatschappij (VLM), enkele lokale overheden en 
verenigingen… Tot in 2010 oogstten bovengenoemde 
instanties voornamelijk voor eigen gebruik of op vraag 
van anderen. Privé-kwekerijen kweken dit zaad op onder 
contractteelt, of het zaad wordt opgekweekt in een  
kwekerij van het ANB (te Koekelare en Brasschaat).  
De lancering van het label Plant van Hier stimuleert om dit 
plantgoed op de markt te brengen. Het label zorgt dat het 
plantgoed opgekweekt uit dit zaad eveneens in aanmerking 
komt als autochtoon plantgoed (zie p. 7). 

aCtie
Krijg je zelf ooit de vraag om toestemming te geven voor de 
erkenning van een zaadbron? Doe dit dan zeker: je helpt er 
het aantal autochtone bomen en struiken flink mee vooruit. 
Het houdt geen enkele verplichting in. De oogst brengt 
geen schade, leegplukken gebeurt niet en mogelijks kan je 
er zelfs een kleine vergoeding voor krijgen. 

Figuur 8: Wil je zelf eens een zaadoogstactie (mee) organiseren?  
In het vademecum vind je een hand leiding voor de organisatie van 
een publieke zaadoogstactie en een over zicht van de instanties bij 
wie je hiervoor terecht kan.  © Wally Dequidt

Figuur 9: Een zaadboomgaard kun je best vergelijken met een fruit-
boomgaard. Er worden autochtone bomen aangeplant op een grote 
afstand van elkaar, waardoor de kroon goed kan ontwikkelen en er 
veel licht aan kan. Zo kan de boom zo veel mogelijk ‘vruchten’ dragen, 
die bovendien gemakkelijk te oogsten zijn. De vruchten worden 
geoogst om uit hun zaad jonge autochtone boompjes en struikjes op te 
kweken.  © Kristine Vander Mijnsbrugge

oogst in zaadboomgaarden 
Omdat de oogst op geïnventariseerde locaties arbeidsintensief 
is legt het INBO, in samenwerking met het ANB en 
sommige regionale landschappen sinds 2003 autochtone 
zaadboomgaarden aan, ook wel autochtone zaadtuinen 
genoemd.  (zie ook Bosrevue 35, p. 2)

©
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aanplant

Als we meer autochtone bomen en struiken willen, zullen 
we ze moeten aanplanten. Daar kan je voor kiezen door 
de vraag naar autochtoon plantsoen op te nemen in de 
prijsvraag. Nog niet alle kwekers bieden dit aan, maar dat 
zal dankzij het Plant van Hier label (zie p. 7) geleidelijk aan 
veranderen. 

Voorlopig is het aanbod nog beperkt waardoor je gericht 
moet kiezen wanneer je voorkeur geeft aan autochtoon 
plantsoen en wanneer dit minder van belang is.
Gezien het stand-still beginsel uit het natuurdecreet, is 
autochtoon plantsoen sterk aan te raden bij de heraanplant 
van een gekapte boom, indien die boom zelf autochtoon 
was. Verder is het ten zeerste aan te raden om autochtoon 
plantsoen te gebruiken in de omgeving (ca. 1- 1,5 km) van 
een erkende zaadbron, een zaadboomgaard, of een locatie 
waar vaak geoogst wordt. De aanplant met niet-autoch-
toon plantgoed van eenzelfde soort brengt door kruisbe-
stuiving de waarde van de autochtone locatie in gevaar. 
In het vademecum staat een richtlijn die je helpt deze 
keuze te maken. De richtlijn houdt naast de nabijheid van 
autochtone locatie rekening met de locatie op zich (vb. 
woongebied versus natuurgebied), de soort (zeldzaam 
versus reeds massaal aangeplant met niet-autochtoon 
plantsoen) en de functie van de aanplant (ecologisch 
versus esthetisch). 

aCtie 
Naast het zelf aanplanten kan je je gemeente vragen om de 
aanplant op hun grondgebied te stimuleren via het subsi-
diebesluit van kleine landschapselementen. Hier kan een 
extra premie voorzien worden als bij de aanplant van een 
klein landschapselement gekozen wordt voor autochtoon 
plantsoen of plantsoen met het Plant van Hier label. Een 
voorbeeld van zo’n subsidiebesluit is opgenomen in het 
vademecum. 

geen autochtoon plantsoen voorhanden? 
In theorie is er pas sprake van een autochtone aanplant 
als dit gebeurt met plantsoen afkomstig van hetzelfde 
herkomstgebied (figuur 11) als het herkomstgebied van 
de aanplantplaats. Als dergelijk plantsoen niet voorhanden 
is (van de soort die je wilt aanplanten), is autochtoon 
plantsoen van een naburig herkomstgebied te verkiezen 
boven de aanplant met niet-autochtoon plantgoed. De 
genetische kenmerken uit het naburige herkomstgebied 
leunen veel meer aan bij het herkomstgebied van de aan-
plantplaats dan deze van eenzelfde soort afkomstig uit 
bijv. Zuid-Frankrijk of Oost-Europa. 

behaag … natuurlijk
Verschillende gemeenten, intercommunales, verenigingen…  
organiseren al jarenlang haagplantacties om het gebruik 
van inheems plantgoed te stimuleren. Met dit laag-
drempelig deur-aan-deur-aanbod geven deze gezamenlijke 
plantsoenverkopen de aanplant van kleine landschaps-
elementen en de aanwezigheid van inheemse boomsoorten 
in het buitengebied een serieus duwtje in de rug. 
Dit werpt zijn vruchten af op vlak van authenticiteit van 
het landschapsbeeld en ecologische kansen, gezien de 
grote meerwaarde hiervoor van inheemse bomen en 
struiken. 
Het merendeel van het aanbod inheems plantgoed bij 
boomkwekers, is echter afkomstig uit Zuid- of Oost-
Europa. Waardoor heel wat haagplantacties, zeker in de 
beginjaren, vnl. niet-autochtoon inheems plantsoen ver-
kopen. Gelukkig nemen enkele organisatoren van haag-
plantacties, zoals bijvoorbeeld de campagne Behaag… 
Natuurlijk en de plantenverkoop van Natuurpunt Limburg, 
het voortouw door autochtoon inheems plantsoen aan te 
bieden. Volgen de anderen?

Figuur 11: Overzicht van de herkomstgebieden in Vlaanderen.  
De af bakening is gebaseerd op gelijkaardige ecologische  
groeiomstandigheden (bodem, klimaat…). 

Figuur 10: Meer autochtone bomen en struiken? Dat kan door bij aanplant 
te kiezen voor autochtoon plantsoen. Dit is zeker wenselijk als de aanplant 
een ecologische functie heeft. © Lotte Meuleman
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een nieuw label te lanceren: Plant van Hier. Het is onder-
tussen erkend als kwaliteitslabel en is verbonden met een 
controlesysteem. Het plantmateriaal wordt vanaf de oogst 
tot en met de handel nauwgezet opgevolgd. Oogstteams, 
kwekers en handelaars registreren al hun handelingen en 
de betrokken bedrijven krijgen regelmatig een doorlichting 
van een controleur. 

subsidies volgen 
Vroeger kon je enkel subsidies krijgen voor erkend autoch-
toon plantmateriaal. Vanuit Plant van Hier werd geijverd 
om dit uit te breiden, met succes! De VLM stimuleert land-
bouwers via de beheersovereenkomst ‘aanleg van kleine 
landschapselementen’ om plantsoen met dit label aan te 
planten. Verschillende gemeenten bevoordelen Plant van 
Hier / autochtone planten in hun subsidiereglementen 
voor de aanleg van kleine landschapselementen. En het 
INBO beschouwt Plant van Hier sinds kort als ‘aanbevolen 
herkomst’. Dit betekent dat je bij een subsidieaanvraag 
voor bebossing of herbebossing bij het ANB aanspraak 
kunt maken op 250 euro per hectare extra subsidie als je 
Planten van Hier gebruikt. Let wel op, voor de boomsoor-
ten dient een document van de leverancier meegeleverd te 
worden, wat enkel kan voor Plant van Hier afkomstig van 
erkend uitgangsmateriaal. 

waar vind je ze? 
Plant van Hier staat nog in zijn kinderschoenen. Het 
denk werk is verricht, maar nu moet het verhoogde aanbod 
nog in een verhoogde vraag resulteren. In Limburg 
kunnen er via plantenverkopen van natuurverenigingen 
Planten van Hier worden aangekocht. We hopen natuurlijk 
dat planten verkopen van andere natuurverenigingen, 
gemeenten of intercommunales volgen en dat Plant van 
Hier zo snel mogelijk in plantencentra te verkrijgen is.  
De locaties waar je Planten van Hier kan kopen, vind je op 
www.plantvanhier.be. 

aCtie
Plant van Hier is een geregistreerd merk. Mits toestemming 
mogen organisaties zonder economische belangen het 
label gratis gebruiken. Organisaties met economische 
belangen dienen een bijdrage te betalen. Alle organisaties 
moeten zich wel eerst akkoord verklaren met het reglement 
van Plant van Hier vooraleer ze een gebruikersattest 
krijgen. Op deze manier zijn we zeker dat alle regels van 
het spel worden nageleefd en dat het sanctiereglement 
gekend is. 
Wil je organisatie ook het label Plant van Hier gebruiken voor 
communicatie of plantmateriaal? Laat ons dit weten via 
www.plantvanhier.be/professionals/inschrijvingsformulier 
en wij nemen contact op.

Figuur 11: Overzicht van de herkomstgebieden in Vlaanderen.  
De af bakening is gebaseerd op gelijkaardige ecologische  
groeiomstandigheden (bodem, klimaat…). 

Wat is Plant van Hier
Plant van Hier is een kwaliteitslabel voor autochtone bomen en 
struiken, dat geldt voor alle herkomstgebieden in Vlaanderen. 
Alle nakomelingen van de locaties opgenomen in de inventaris 
autochtone bomen en struiken komen in aanmerking voor dit 
label, op voorwaarde dat de waarde van autochtoniteit a, a/b 
of b is (zie p.3).
Er zijn drie typen:
• Erkend autochtoon plantmateriaal: planten van erkende 

autochtone sites die opgenomen zijn in de Vlaamse lijst van 
aanbevolen herkomsten (tabel 1 & 2) (deze lijst vind je op  
www.inbo.be).

• Geïnventariseerd autochtoon plantmateriaal: planten die 
opgenomen zijn in de inventaris van autochtone bomen en 
struiken in Vlaanderen en niet opgenomen zijn in de Vlaamse 
lijst van erkend uitgangsmateriaal én hun nakomelingen.  
De oogst moet aangevraagd worden bij het label Plant van 
Hier. De oogstlocaties worden bepaald in een vergadering van 
alle regionale landschappen. 

• Contractteelten: als aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt, 
kan het plantmateriaal dat voortkomt uit een contractteelt het 
label Plant van Hier dragen.  

Natuurlijk zijn aan elk van deze drie typen bijkomende 
voorwaarden verbonden. 
Meer informatie vind je op www.plantvanhier.be. 

plant van hier gelanceerd

Plant van Hier is in de eerste plaats 
een synoniem voor autochtone bomen 
en struiken. De drie Limburgse 
regionale landschappen lanceerden 
deze term bij de uitwerking van hun 
project (Een toekomst voor autochtone 
bomen en struiken) om de bekendheid 

van autochtoon plantgoed te verhogen en hiermee ook het 
gebruik en de bescherming er van. Naast de vele lokale 
realisaties slaagden ze er in om een kwaliteitslabel Plant 
van Hier te lanceren en hiermee de weg naar een open 
markt voor autochtoon plantgoed te openen.

ontstaan
Ondanks dat er 5664 autochtone locaties zijn opgenomen 
in de inventaris, zijn er slechts 56 erkend als autochtone 
oogstlocatie. Dit komt door de strenge voorwaarden waar-
aan deze locaties moeten voldoen. Regionale landschappen 
en andere organisaties oogsten al langer op niet-erkende 
locaties. Deze locaties hebben minimaal de waarde a, a/b 
of b voor autochtoniteit. Het hieruit gekweekte plant-
goed is voor eigen gebruik. “Omdat dit plantgoed niet in 
aanmerking komt voor de subsidies die gegeven worden 
voor autochtone bomen en struiken, gingen we op zoek 
naar manieren om dit plantgoed te erkennen als autoch-
toon plantmateriaal”, aldus Anneleen Verpoorten van het 
Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. Dit kon door 

Het Europees Fonds voor  
Plattelandsontwikkeling:  

Europa investeert in zijn platteland
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vereniging voor bos in vlaanderen - vbv

VBV is de enige milieuorganisatie in Vlaanderen die  
specifiek bezig is met bos. Bossen zijn onze levensader, 
onze groene long! 
Drie hoofddoelstellingen (bosbehoud, bosuitbreiding en 
multifunctioneel bosbeheer) bepalen reeds 40 jaar het 
beleid van VBV en ze zijn nog steeds actueel. 
VBV wil inspelen op alle maatschappelijke behoeften.  
Onze leden en sympathisanten zijn zeer divers: boslief-
hebbers, bosbeleidsmaker, boseigenaars- en beheerders, 
recreanten, wetenschappers, scholen, openbare besturen ... 
Benieuwd? Neem een kijkje op www.vbv.be 

de bosrevue 
De Bosrevue is het gespecialiseerde ledentijdschrift van de 
VBV met praktische info rond duurzaam bosbeheer. Een 
must voor elke Bosbeheerder! Deze bijlage verscheen als 
middenkatern in Bosrevue 35 (maart 2011). 
Geïnteresseerd? neem contact op met info@vbv.be

vademecum Plant van Hier
Het volledig vademecum Plant van Hier verschijnt in april 2011. Het 
bestaat grotendeels uit praktijkvoorbeelden: concrete realisaties van 
gemeenten die bijdragen aan het behoud, de versterking en/of de 
promotie van autochtoon plantmateriaal. We willen hiermee de lokale 
overheden inspireren en de nodige informatie aanreiken om aan de 
slag te gaan. Toch mikken we niet enkel op gemeenten, het overzicht 
van verschillende concrete acties voor de versterking van autochtone 
bomen en struiken maakt het vademecum relevant voor iedereen die 
een handje wil toesteken. 
Alle gemeentelijke en provinciale milieudiensten krijgen een vademecum 
opgestuurd. 
ook geïnteresseerd? bestel dan gratis een exemplaar (zolang de 
voorraad strekt). stuur een mailtje naar info@vbv.be. of download 
het vademecum en de bijlages op www.vbv.be/projecten/plantvanhier
Het vademecum is een publicatie van de Vereniging voor Bos in 
Vlaanderen in kader van een DuLoMiproject (Oogje op inheems). Het 
kwam mede tot stand dankzij de inbreng van de verschillende actoren 
die actief zijn rond autochtone bomen en struiken en met de steun van 
de Vlaamse overheid.

meer weten? 

k www.plantvanhier.be 
k Plant-Wijzer van de provincie Antwerpen:  

www.provant.be/Plant-Wijzer 
k Andere Bosrevue artikels over autochtone bomen en 

struiken: 
• Autochtone bomen en struiken: van wetgeving tot 

aanplant (Bosrevue 12, april-mei 2005; p. 1-4); 
• Eiken met pit! (Bosrevue 27, jan-maart 2009, p. 1-6); 
• Meidoorn in opmars! (Bosrevue 29, juli-september 

2009, p. 14-18); 
• Verslag informatienamiddag autochtone bomen en  

struiken met pit! (Bosrevue 30, oktober-december 
2009, p. 11-15)

• Themanummer Autochtone bomen en struiken  
(Bosrevue 35, januari maart 2011)

k Campagnekrant Week van het Bos 2009 (Zaad met pit!): 
download op www.weekvanhetbos.be > terugblik  
> 2009 > campagnekrant 

k Brochure ‘Autochtoon plantsoen in opmars’ van  
het ANB (www.natuurenbos.be); D/2009/3241/380.

redactie
Emma Denorme (VBV), Marlies Vanlerberghe (VBV), Kristine Vander Mijnsbrugge (ANB/INBO) & Tom Neels (ANB)  
p. 7: Anneleen Verpoorten (Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren)

Verscheen als bijlage bij de Bosrevue (Jaargang 9: nr. 35, jan-feb-maa), met steun van de Vlaamse Overheid.



bosrevue
[jan–feb –maa 2011]

35 9

Figuur 1: Het is niet evident om zaden van bomen en struiken te laten kiemen. Bosboomkwekers moeten dan ook heel wat vakmanschap aan de dag leggen.  
© Lotte Van Nevel

Teelt van autochtone bomen en 
struiken in privébosboomkwekerijen
Autochtone bomen en struiken hebben zich hier per definitie 

spontaan gevestigd na de laatste ijstijd. Door menselijke 

activiteiten zijn ze echter teruggedrongen tot veelal kleine 

relictpopulaties die amper nog de kans krijgen om zich spontaan 

uit te breiden. Zonder specifieke beschermingsmaatregelen en 

kweekprogramma’s dreigde dit genetisch waardevol materiaal 

voorgoed verloren te gaan. Mede dankzij de intensieve teelt in 

gespecialiseerde bosboomkwekerijen vinden autochtone bomen 

en struiken nu weer hun plaats in het Vlaamse landschap.

Op technisch vlak is er geen verschil tussen de teelt van 

autochtoon en ander bosplantsoen. De bosboomkwekers 

moeten een autochtone herkomst van een bepaalde soort net 

als alle andere herkomsten gescheiden houden gedurende 

het hele productieproces. We belichten eerst deze algemene 

technische aspecten vooraleer in te gaan op de specifieke 

problemen en opportuniteiten bij de teelt van autochtoon 

plantsoen.

opkweek van bomen en struiken: 
toch niet zo simpel

“Bomen en struiken groeien toch vanzelf meneer?” en 
“in mijn tuin is dat onkruid” zijn uitspraken die menig 
bosboomkweker te horen kreeg. Mensen zijn verwonderd 
als ze horen dat een zaadje van hulst soms twee jaar nodig 
heeft om te kiemen en dat het kiemplantje in het eerste 
groeiseizoen maar een paar centimeter groot wordt. Of 

J a n Co u s s e m e n t (s y lVa)

dat een bosboomkweker sommige zaden een uurtje in een 
bad van geconcentreerd zwavelzuur steekt om het kiem-
proces op gang te brengen. Veel leerkrachten stelden na 
een bosuitstap vast dat de verzamelde beukennootjes in de 
bloempot op de vensterbank van de klas niet uitgroeiden 
tot kleine beukjes. De zaden van onze inheemse boom- 
en struiksoorten nemen geen genoegen met een zonnig 
plaatsje op de vensterbank of in een warme serre (Fig. 1). 
Deze zaden maken immers een typische ‘kiemrust’ door.
  

kiemrust

De kiemrust is een natuurlijk beschermingsmechanisme 
dat ingebouwd zit in boomzaden. Het voorkomt dat de 
zaden direct zouden kiemen als ze in de zomer of het 
najaar op de bodem vallen. De winter staat dan immers 
voor de deur en de zwakke kiemplantjes zouden weinig 
kans hebben om te overleven.
Kiemrust is een complex systeem dat in de natuur geleide-
lijk wordt afgebroken onder invloed van temperatuur, 
bacteriën, schimmels, vogels… Zo kan bijvoorbeeld de 
zaadhuid te hard zijn om water door te laten en dan zorgen 
bacteriën, schimmels of zelfs de maag van vogels of 
zoogdieren voor de gedeeltelijke afbraak van de zaadhuid. 
Bij es is het embryo in het zaad bijvoorbeeld nog niet 
helemaal volgroeid en de verdere ontwikkeling van het 
embryo neemt enige maanden in beslag. De meeste zaden 
moeten ook nog een wijziging in hun hormonenhuis-
houding ondergaan om te kunnen kiemen. Dit gebeurt 
door het zaad te onderwerpen aan een voldoende lange 
koude periode waarbij de kiemremmende chemische 
stoffen in het zaad omgezet worden in groeibevorderende 
hormonen. Bij eikels van onze inlandse eiken is een lichte 



bosrevue
[jan–feb –maa 2011]

3510

kiemrust ingebouwd in het embryo. Ze verankeren zich 
in het najaar onmiddellijk met hun kiemworteltje zonder 
een scheutje te maken. Om dat eerste groeischeutje te 
activeren is de koude van de winter nodig. De Gelderse 
roos doet daar zelfs een volledig jaar over: het kiemwor-
teltje verschijnt in de eerste zomer maar het kiemplantje 
verschijnt pas na de volgende winter bovengronds. Het 
gebeurt dat zaden tijdens zeer milde winters onvoldoende 
koude ondervinden en niet kunnen kiemen in het voor-
jaar. De Europese vogelkers is hier gevoelig voor.
Dikwijls is er sprake van een combinatie van verschillende 
types kiemrust of zit de kiemrust binnen in het zaad op 
verschillende plaatsen. Bij de es bijvoorbeeld is de kiemrust 
een combinatie van een onvolgroeid embryo met kiem-
remmende stoffen in de zaadhuid. Bij de haagbeuk is het 
dan weer een combinatie van hardschaligheid en kiem-
remmende stoffen. In het kaderstuk (‘Types kiemrust ’)
geven we een overzicht van de verschillende types kiemrust.

zaadbehandeling of stratificatie

Het kiemingsproces is dus bijzonder complex bij bomen 
en struiken. Toch moeten bosboomkwekers alle soorten 
vrij gelijktijdig doen kiemen in april/mei met een zo hoog 
mogelijk kiemingspercentage (Fig. 2). Dat is vooral belang-
rijk als de zaden schaars en duur zijn zoals bij autochtone 

bomen en struiken. De specialisatie van de bosboomkwe-
ker is in eerste plaats het verbreken van de kiemrust en 
daarvoor heeft hij op basis van jarenlange ervaring voor 
iedere soort een eigen, specifiek recept opgebouwd. Die 
zaadbehandeling kan al vlug enkele weken of maanden 
duren. In sommige gevallen, zoals bij hulst en de mispel 
kan het zelfs twee of drie jaar duren vooraleer het zaad 
kiemt. Tijdens de zaadbehandeling of ‘stratificatie’ zal de 
bosboomkweker het natuurlijk kiemproces trachten na te 
bootsen onder geconditioneerde omstandigheden. Hierbij 
is een koelcel zeer handig. En inderdaad soms wordt ook 
zwavelzuur ingeschakeld bij hardschalige zaden zoals 
van de mispel en sommige kornoeljesoorten. Zelfs als de 
behandeling optimaal verloopt, kan het na de uitzaai toch 
nog fout lopen. Soorten zoals beuk en boskers zijn zeer 
gevoelig voor de temperatuur op het zaaibed en als het iets 
te warm is, kunnen deze zaden in ‘secundaire’ kiemrust 
gaan en nog een jaartje ‘overliggen’. Onze inheemse 
soorten kiemen liever bij lage temperaturen. Zo kunnen 
ze net als voorjaarsbloeiers nog profiteren van de sterkere 
lichtinval in het bos voor de bladeren aan de bomen ver-
schijnen. In de koelcel, waar de stratificatie gebeurt bij 0 to 
4°C, zullen de zaden beginnen kiemen zodra de kiemrust 
verbroken is, zelfs bij deze lage temperatuur. Als op dat 
moment de weersomstandigheden het niet toelaten om de 
zaden uit te zaaien, worden ze ingevroren bij -5°C tot de 
omstandigheden voor zaai in het voorjaar gunstig zijn.

types kiemrust
Kiemrust is een natuurlijk beschermingssysteem van zaden dat het kiemen belet bij omstandigheden die ongunstig zijn voor het kiemplantje. De 
kiemrust wordt opgebouwd tijdens het rijpingsproces van de zaden en wordt nog versterkt bij het drogen van de zaden. Bij onze inheemse bomen 
en struiken kan de kiemrust verschillende oorzaken hebben. Meestal betreft het een combinatie van verschillende types kiemrust. Zaden van elke 
boom- of struiksoort hebben daarom een specifieke voorbehandeling nodig. Bosboomkwekers hebben hiervoor een eigen recept ontwikkeld.
1. Primaire kiemrust
Deze kiemrust is van nature ingebouwd in de zaden gedurende het rijpingsproces of bij het drogen.
1.1 Inwendige kiemrust
• morfologische kiemrust is te wijten aan een onvolgroeid embryo in het zaad. Tijdens de periode van warme stratificatie kan het embryo zich 

verder ontwikkelen.
• fysiologische kiemrust heeft te maken met de hormoonhuishouding in het zaad: koude is nodig om de groeiremmende stoffen in het zaad 

om te zetten in groeistimulerende hormonen.
1.2 Uitwendige kiemrust
Deze kiemrust situeert zich in de vrucht- of zaadhuid en kan fysische of chemische oorzaken hebben.
• Chemische kiemrust wordt veroorzaakt door remstoffen in de vrucht- of zaadhuid die een chemische barrière vormen. De remstoffen 

moeten afgebroken of uitgespoeld worden.
• fysische kiemrust wordt veroorzaakt door de waterondoorlatendheid van de vrucht- of zaadhuid, ook wel ‘hardschaligheid’ genoemd. De 

vrucht- of zaadhuid moet eerst deels afgebroken worden om vochtopname door het zaad mogelijk te maken. Deze afbraak gebeurt onder 
invloed van schimmels, bacteriën en zuren of door mechanische beschadiging. Bij een korte onderdompeling in heet water (80 à 100°C) 
lossen bijvoorbeeld de wasachtige beschermlagen rond de zaadhuid op en zet de lucht in de zaadhuid uit waardoor kleine barstjes ontstaan. 
In de natuur kan een bos- of heidebrand zo het kiemen van de zaden activeren.

2. secundaire kiemrust
Deze vorm van kiemrust ontstaat bij ongunstige omstandigheden na het doorbreken van de primaire kiemrust. Inheemse bomen en struiken 
kiemen bij voorkeur bij lage temperaturen. Hoge temperaturen of droogte op het zaaibed kunnen secundaire kiemrust veroorzaken. De duur 
van de voorbehandeling of stratificatie kan hierop een invloed hebben. Bij een langere stratificatieperiode kunnen de zaden kiemen bij een 
breder temperatuurbereik.



Figuur 2: Een bosboomkweker streeft naar een zo hoog mogelijk kiemingspercentage zodat mooi gevulde zaaibedden verkregen worden met planten van gelijke 
leeftijd. © Lotte Van Nevel
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de uitzaai

De weersomstandigheden op het moment van de uitzaai 
zijn cruciaal. Het is voor een bosboomkweker al snel te 
droog of te nat, te koud of te warm. De zaden zijn op het 
moment van de uitzaai veelal licht voorgekiemd en zeer 
kwetsbaar. Ze worden op het zaaibed bedekt met maar 
enkele millimeter aarde en zijn hierdoor gevoelig voor uit-
droging en verhitting. Als na de zaai een droogteperiode 
volgt, moeten de zaden frequent beregend worden. Soor-
ten met schaduwminnende kiemplanten worden afgedekt 
met schaduwnetten. Het afdekken van de zaden gebeurt 
vaak met puur zand om het ‘dichtslaan’ van de grond 
na een onweersbui te vermijden. Bij soorten met kleine 
zaden, zoals zwarte els of lijsterbes, hebben de kleine 
kiemplantjes immers te weinig kracht om een verdichte 
grond te doorbreken.
Maar dé grootste vijand voor de zaden en kiemplanten zijn 
houtduiven, kraaien en kauwen. De schade door vogels is 
de voorbije jaren sterk toegenomen vooral door de grote 
populaties kauwen. Eenmaal het zaaibed ontdekt, wordt 
de boodschap doorgegeven en komen de vogels massaal 
de zaden of jonge zaailingen oppikken. Het is bijna onmo-
gelijk om bepaalde soorten zoals beuk, eik, hazelaar, 
boskers… nog op te kweken zonder de nodige bescher-
ming. Traditioneel worden knalapparaten ingezet en ook 
luidsprekers met roofvogelgeluiden werden uitgetest. 
Maar vogels wennen snel aan alle mogelijke afschriksys-
temen. De zaaibedden worden daarom meer en meer met 
vogelnetten afgeschermd ondanks dat dit systeem duur en 
arbeidsintensief is. Voor grotere oppervlaktes biedt ook de 
jacht soelaas.

vlaamse bosboomkwekers aan de top 
in europa

Voor een vlotte kieming van de zaden en de ontwikke-
ling van een fijn vertakt wortelstelsel is een licht zandige 
bodem onontbeerlijk. Ook bij het rooien van jonge bomen 
‘op blote wortel’ valt het lichte zand gemakkelijk van 
tussen de wortels met behoud van de fijne haarwortels. 
In zwaardere bodems zou het rooien leiden tot heel wat 
wortelschade. Vandaar dat veel bosboomkwekerijen in 
de Vlaamse zandstreek gevestigd zijn. Bovendien is ons 
gematigd zeeklimaat met een lang groeiseizoen ideaal 
voor de teelt van bosplantsoen. Door de meestal milde 
en vrij korte winters kan het rooien en sorteren ook veel 
langer doorgaan in vergelijking met de bosboomkwekers 
in Noord- en Centraal-Europa. Dit alles zorgt ervoor dat 
de Vlaamse bosboomkwekerij een belangrijke plaats 
inneemt op de Europese markt van bosplantsoen. De 
boompjes vinden hun weg van Vlaanderen naar alle lan-
den van Europa. Uiteraard is het voor elke klant belangrijk 
dat zijn plantsoen genetisch aangepast is aan het lokale 
klimaat. Daarom kopen we overal in Europa zaden aan, 
om de jonge planten na één tot maximum vier jaar terug te 
sturen naar hun streek van herkomst. Dikwijls gebeurt dat 
via contractteelt: de bosboomkwekers uit Noord- en Cen-
traal-Europa sturen ons hun zaden toe omdat we er hier 
in slagen ze beter te doen kiemen en sneller op te kweken. 
Zo kunnen buitenlandse collega-bosboomkwekers het in 
Vlaanderen gekweekte plantsoen dan verder verdelen voor 
de Europese bosbouw, natuur- en landschapsbeplanting.



Figuur 3: De zaadoogst op erkende locaties van beuk gebeurt met netten 
die onder de bomen worden uitgespreid. Het is belangrijk om de gevallen 
zaden op tijd binnen te halen, anders verdwijnen ze in de magen van 
bosduiven en eekhoorns. © Sylva
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autochtoon zaad

De vraag naar autochtoon plantsoen stijgt maar is er wel 
voldoende autochtoon zaad beschikbaar? De oogst van 
de zaden gebeurt op ‘erkende locaties’ en sinds kort ook 
in zaadboomgaarden (zie artikel ‘Boomgaarden voor 
autochtoon zaad’ p. 2). Maar de oogstmogelijkheden van 
autochtone zaden zijn nog steeds te beperkt. De oogst op 
erkende locaties is bovendien duur, gezien de grote sprei-
ding ervan en de moeilijke bereikbaarheid (Fig. 3). Dik-
wijls staat de potentiële zaadbron ook in een schaduwrijke 
bosrand en te weinig zon betekent weinig bloei en een 
geringe zaadzetting. Veel boom- en struiksoorten produ-
ceren ook niet alle jaren zaad. Een wisselvallige bloei, een 
lichte vorst in de bloeiperiode of een droge zomer kunnen 
de zaadproductie sterk reduceren. Voor sommige soorten 
zoals beuk is er meestal maar om de vier à vijf jaar een 
goed zaadjaar, voor es en haagbeuk meestal om de twee 
jaar. Pionierboomsoorten als zwarte els en berk even-
als de meeste struiksoorten produceren ieder jaar zaad. 
Om jaarlijks plantsoen te kunnen aanbieden moet een 
bosboomkweker profiteren van een goed zaadjaar en dan 
de geoogste zaden bewaren zodat hij ze over meerdere 
jaren kan uitzaaien. Het bewaren is voor sommige soorten 
echter zeer moeilijk. Eikels moeten direct gezaaid worden 
of kunnen in de beste omstandigheden maximum één jaar 
bewaard worden terwijl coniferen dikwijls tientallen jaren 
in de koelcel in goede conditie blijven. Vooral bij autoch-
tone bomen en struiken kan de wisselvallige zaadproduc-
tie en de moeilijke bewaring van de zaden de continuïteit 
in het aanbod van autochtoon plantsoen verstoren. 
Misoogst op de beperkte oogstlocaties binnen een klein 
herkomstgebied kan niet zomaar gecompenseerd worden 
met zaden uit andere herkomstgebieden.

De complexe zaadoogst maakt het autochtoon plantsoen 
ook dikwijls een stuk duurder dan plantsoen met vreemde 
herkomst. En dit is een probleem voor de bosboomkwe-
kers want de klant is niet altijd bereid een hogere prijs te 
betalen voor autochtone bomen en struiken. Het is dan 
ook niet zo verwonderlijk dat in de Vlaamse bosboomkwe-
kerijen, maar ook en niet in het minst in de kwekerijen 
van onze buurlanden, toch nog veel plantsoen gekweekt 
wordt met zaden uit lageloonlanden zoals Hongarije of 
Roemenië. Ook bosboomkwekerijen moeten hun kosten 
drukken en plantsoen produceren voor een zo breed 
mogelijke afzetmarkt. Enkel met een rendabele zaad-
oogst kan autochtoon plantsoen concurrentieel zijn met 
plantsoen van vreemde herkomst. Zaadboomgaarden met 
autochtone bomen en struiken kunnen hieraan tegemoet 
komen (zie artikel ‘Boomgaarden voor autochtoon zaad’ 
p. 2). Ze komen geleidelijk in productie, maar voorlopig 
zijn er nog te weinig. Bovendien moeten ze beter beheerd 
worden specifiek met het oog op de zaadproductie.

herkomstgebieden: wat vindt 
de bosboomkweker hiervan?

Het belang van de herkomst van het plantsoen voor het 
welslagen van de aanplant resulteerde in een Europese 
herkomstkeuring. Deze keuring traceert alles vanaf de 
oogst van de zaden tot de aanplant van het plantsoen. In 
de aanvangsfase waren enkel de economisch belangrijkste 
bosboomsoorten (eik, beuk, den…) aan de herkomstkeu-
ring onderworpen. Nu vallen ook alle autochtone bomen 
en struiken onder die keuring. Elk land heeft zijn grond-
gebied opgedeeld in herkomstgebieden op basis van kli-
maat, bodem en hoogteligging (zie artikel ‘Boomgaarden 
voor autochtoon zaad’ p. 2). Jammer genoeg is hier weinig 
samenwerking gebeurd binnen Europa en zo vormt elke 
landsgrens ook de grens van een herkomstgebied. Dit is 
kunstmatig want planten houden zich niet aan landsgren-
zen. Deze indeling in herkomstgebieden wordt wel eens 
misbruikt voor het afschermen van de markt. Het is als 
Vlaamse kweker, vooral in slechte zaadjaren, moeilijk om 
zaden aan te kopen van commercieel belangrijke buiten-
landse herkomsten. Door gebrek aan uitgangsmateriaal 
worden de Vlaamse bosboomkwekers belemmerd in hun 
exportmogelijkheden zodat de lokale boomkwekerijen in 
het buitenland bevoordeeld worden. Alternatieve herkom-
sten worden niet aanvaard. Geen enkele boom afkomstig 
uit een Belgisch zaadbestand, hoe goed de genetische 
kwaliteit ook is, kan aangeplant worden in Duitsland of 
Frankrijk, zelfs al is het net over de grens waar dezelfde 
klimaatsomstandigheden gelden.
De grote versnippering van een land of streek in vele 
kleine herkomstgebieden maakt het voor de bosboom-
kweker knap lastig. Vlaanderen, amper 13.521 km2 groot 
en hoogste punt op 287m, is voor de autochtone bomen 
en struiken opgedeeld in vijf herkomstgebieden. Dit is 
gemiddeld 2.700 km2 per herkomstgebied. Deze opde-
ling is vrij logisch op basis van de verschillen in bodem 
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en microklimaat, maar het maakt het afzetgebied van een 
bepaalde autochtone herkomst heel klein. In vergelijking 
met Duitsland zijn de herkomstgebieden in Vlaanderen 
zeer klein. Duitsland, 356.970 km2 groot en hoogste 
punt op 2.968m, kent een opsplitsing in herkomstgebie-
den volgens bovenvermelde criteria maar dit wordt per 
boomsoort bekeken. Voor beuk, traditioneel één van de 
belangrijkste bosbomen in Duitsland, is de opsplitsing in 
herkomstgebieden het meest doorgedreven. Toch is het 
kleinste herkomstgebied in Duitsland groter dan gans 
Vlaanderen. Het is vanuit economisch standpunt interes-
santer voor een bosboomkweker, wanneer hij investeert in 
dure zaden, deze te kiezen met een groot herkomstgebied. 
Zo kan hij het plantsoen aanbieden op een grote afzet-
markt.
Bovendien maken de vele herkomstgebieden het logistiek 
zeer moeilijk voor de bosboomkweker. Alle herkomsten 
van een bepaalde soort, dus ook de autochtone herkom-
sten, worden gedurende het volledige productieproces 
gescheiden gehouden. Voor Vlaanderen alleen, met een 
vijftigtal soorten bomen en struiken en vijf herkomstge-
bieden, zou een bosboomkweker al jaarlijks 250 partijen 
zaden moeten opkweken als hij overal de meest aange-
paste herkomst moet leveren. Een opsplitsing in dergelijk 
kleine herkomstgebieden over heel Europa, zou het voor 
de Vlaamse bosboomkweker onmogelijk maken. Je kan 
niet elke herkomst van elke soort in de kwekerij uitzaaien. 
Een paar jaar later stel je dan bijvoorbeeld vast dat er te 
weinig plantsoen is van de ene herkomst terwijl je van de 
andere herkomst de overschotten moet vernietigen. Tus-
sen de oogst van de zaden en de levering van het plant-
soen zitten gemakkelijk drie à vier jaar. Wel, kan iemand 
zeggen hoeveel haagbeuk, meidoorn of lijsterbes nodig 
zal zijn in plantseizoen 2013/2014 of 2014/2015 voor de 
beplantingen in bijvoorbeeld de Vlaamse Zandstreek of in 
de Kempen.
Voor de verdere inburgering van autochtone bomen 
en struiken is het noodzakelijk dat de opkweek bij de 
bosboomkweker werkbaar en rendabel is. Daarom moet 
onderzocht worden of het niet mogelijk is om ruimere 
herkomstgebieden aan te duiden. Uit genetisch onderzoek 
op haagbeuk bleek alvast dat Vlaanderen voor deze soort 
als één herkomstgebied kan beschouwd worden. Voor de 
ander boom- en struiksoorten moet dit nog verder onder-
zocht worden.
Een andere praktische oplossing voor zowel bosboom-
kweker als klant is het systeem van de contractteelt. Een 
klant die een bepaald beplantingsproject voorziet of jaar-
lijks een bepaalde hoeveelheid plantsoen met welbepaalde 
herkomst nodig heeft, vraagt aan de kweker dit plantsoen 
voor hem op te kweken tegen een vooraf bepaalde prijs. 
In de praktijk zal dikwijls de opdrachtgever zelf instaan 
voor de benodigde zaden. Op deze manier verzekert hij 
zich van de beschikbaarheid van plantsoen met de beste 
herkomst. En de bosboomkweker heeft de zekerheid over 
de afname van zijn plantsoen waardoor hij vaak een betere 
prijs kan maken voor de klant. K

Wat brengt de toekomst?
Ondanks de praktische problemen voor de bosboomkweker 
zijn er ook opportuniteiten. De aandacht voor de autochtone 
bomen en struiken geeft een nieuwe impuls aan de 
landschapsbeplanting in Vlaanderen. Het autochtone aandeel 
in de bosboomkwekerijen neemt ook gestadig toe. Het aanbod 
autochtoon plantsoen in de Vlaamse bosboomkwekerijen is in 
tien jaar tijd meer dan vertienvoudigd, maar is nog steeds ruim 
onvoldoende.
Alles begint bij de beschikbaarheid van de zaden. Er moet op 
korte termijn gezorgd worden voor voldoende en rendabele 
zaadoogst via goed onderhouden zaadboomgaarden. De 
herkomstgebieden moeten bovendien voldoende groot zijn 
en herzien worden op Europees niveau zodat ze niet stoppen 
aan de landsgrenzen. Zo kunnen we streven naar een meer 
rendabele productie van autochtone bomen en struiken die 
de concurrentie met importmateriaal aankan en die technisch 
haalbaar is voor de bosboomkweker.
Intussen kan de overheid het gebruik van aanbevolen 
herkomsten, in het bijzonder autochtoon plantsoen, nog 
beter stimuleren. Instanties zoals het Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 
subsidiëren het gebruik van autochtone bomen en struiken. 
Toch zijn er nog teveel beplantingsprojecten en aanbestedingen 
waar enkel de prijs van het plantsoen de bepalende factor 
is en dan is autochtoon plantsoen veelal te duur. Zeker alle 
openbare instanties, die toch de duurzaamheidscriteria 
promoten, zouden deze ook dringend moeten verwerken in 
hun aankoopbeleid. Een investering in bos en landschap is een 
investering op lange termijn en de ‘goedkoopste’ plant is niet 
meteen de beste uitgangsbasis.
De bosboomkwekerijen zijn de ideale producenten van en het 
beste distributienet voor autochtone bomen en struiken in 
Vlaanderen. De huidige samenwerking tussen ANB, VBV, INBO, 
VLM, Regionale Landschappen, bosgroepen, zaadfirma’s en 
bosboomkwekerijen is de beste garantie op het welslagen van 
het gebruik van autochtone bomen en struiken.



Figuur 1: Heuvelland is de kampioen in knotbomen: wilgen, eiken, zwarte elzen, haagbeuken, 
Spaanse aken ( foto), essen en zelfs een enkele hazelaar. © Kristine Vander Mijnsbrugge
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Toppers in Vlaanderen
K r i s t i n e  Va n d e r  mi J n s b r u G G e ,  a r n o u t  Zw a e n e p o e l ,  

ba r t  o p s ta e l e  & be r t  m a e s
Populaties van autochtone bomen en struiken zijn zeer 

zeldzaam in Vlaanderen. We schatten dat ongeveer 5% van onze 

bosoppervlakte nog autochtone bomen en struiken herbergt. 

Dankzij de recente en grondige inventaris van autochtone 

houtige planten hebben we een overzicht van waar we ze nog 

aantreffen in Vlaanderen. Ze bevinden zich op de eerste plaats 

in de zogenaamde oude bossen – bos op de kaarten van de 

Ferraris (1771-1778) en alle volgende topografische kaarten – 

of relicten van deze. Daarnaast gaan we er ook vanuit dat in 

oude hagen en houtkanten autochtone bomen en struiken 

werden aangeplant door boeren die voor hun plantgoed de 

lokale bronnen benutten. Ten slotte handhaafden autochtone 

struwelen en hakhout zich ook in wastines en heidegebieden. 

Naast een beoordeling van de standplaats (oud en weinig 

of niet verstoord) wijzen oude elementen (omvangrijke 

hakhoutstoven of knotten), oudbosplanten (zie Bosrevue 34) 

en de aanwezigheid van standplaatseigen soorten ook op een 

autochtoon karakter. Hieronder geven we als smaakmaker een 

heel beperkt overzicht van de toplocaties van autochtone bomen 

en struiken.

west-vlaanderen

In West-Vlaanderen zijn vooral de kust en duinen, de 
ijzervallei, de polders en Heuvelland interessante vind-
plaatsen van autochtone populaties. Een eldorado aan 
wilde rozensoorten, -hybriden en -variëteiten vinden we 
aan de west- en oostkust. Opvallende vondsten zijn onder 
andere kale en behaarde struweelroos, duinroos, viltroos 
en egelantieren. De West-Vlaamse duinen zijn bovendien 
topper voor soorten als duindoorn, kruipwilg, rossige 
wilg, wilde liguster en wegedoorn. De IJzervallei herbergt 
nog een vrij aanzienlijke populatie zwarte populier, zij 
het genetisch erg verarmd. Voor de polders is gladde iep 
een vermeldenswaardige soort in bos en vooral in oude 
hagen. Enkele oude hagen in Ichtegem en Waardamme 
herbergen nog meerdere meters wilde mispels, inmiddels 
een vrij unieke situatie voor Vlaanderen. De boerderij-
linde van Oostkamp en de linde van Avekapelle (naast de 
kerk) behoren tot de oudste zomerlindes van Vlaanderen. 

Ze dateren uit de zestiende eeuw. Omdat betrouwbare 
autochtone linden in het bos uiterst zeldzaam zijn, zijn deze 
solitaire linden belangrijke genenbronnen. De grootste 
concentratie aan autochtone genenbronnen vinden we op 
de getuigenheuvels in Heuvelland. Bij de bijzondere  
vondsten zitten stijlroos, tweestijlige meidoorn met drie 
stijlen per bloem, grote populaties bosroos, sleedoorn-
struwelen en knotbomen van allerlei soorten (Fig. 1).



Figuur 1: Heuvelland is de kampioen in knotbomen: wilgen, eiken, zwarte elzen, haagbeuken, 
Spaanse aken ( foto), essen en zelfs een enkele hazelaar. © Kristine Vander Mijnsbrugge

Figuur 2: Een uiterst zeldzaam beeld in de Lage Landen: relict van beukenhakhout in de Warande (Wetteren). © Kristine Vander Mijnsbrugge

Figuur 3: Knotboom van fladderiep in een houtkant van het Zoerselbos. 
© Kristine Vander Mijnsbrugge
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oost-vlaanderen

In Oost-Vlaanderen zijn in het zuiden de Vlaamse Arden-
nen en in het noorden de Moervaartvallei de uitschieters 
wat betreft autochtone bomen en struiken. Verschillende 
bronbossen in de Vlaamse Ardennen herbergen autoch-
tone populaties van bosroos, fladderiep, wilde appel, 
wilde kardinaalsmuts, mispel en Spaanse aak. In de Moer-
vaartvallei vind je de voor Vlaanderen grootste populatie 
wegedoorn, naast andere typische valleisoorten zoals 
rode kornoelje, wilde kardinaalsmuts en Gelderse roos. 
We kozen voor Oost-Vlaanderen de hakhoutstoven op een 
historische Scheldeduin in de Warande te Wetteren uit 
als toplocatie. Er groeien enkele omvangrijke stoven van 
zomereik en beuk (Fig. 2). 

antwerpen

Antwerpen is wat autochtone bronnen betreft een vrij 
arme provincie. Niettemin trekken enkele uitzonderlijke 
plekken onze aandacht. De Antwerpse Kempen kent nog 
locaties met oud eikenhakhout, voornamelijk zomereik 
en uitzonderlijk wintereik, zoals in Kasterlee, Meerhout, 
Putte en Vosselaar. Daarnaast zijn de wilde appel en 
mispel in Lier bijzonder. Oude meidoornhagen en een 
enkele zwarte populier zijn terug te vinden in de Schelde-
vallei (Muizen). Waardevol zijn de rozenstruwelen in 
de Oude Landen, bij Antwerpen. Ook in deze provincie 
springt een uitzonderlijke dorpslinde, hier in Retie, in 
het oog (zomerlinde). Het zoetwatergetijdengebied langs 
de Schelde is dan weer een belangrijke groeiplek voor 
schietwilg, kraakwilg en bittere wilg. Het Zoerselbos is de 
topper van Antwerpen. Twee uitzonderlijk grillige knot-
bomen van fladderiep, met een omtrek op borsthoogte 

van meer dan 3 m, behoren tot de mooiste van Vlaanderen 
(Fig. 3). Daarnaast vind je er ook nog enkele hakhoutstoven 
met de voor fladderiep typische plankwortels. 



Figuur 5: Net als de Warande in Wetteren is Klaverberg te As een erkende zaadbron: kwekers oogsten eikels en produceren plantsoen dat op de markt komt. 
© Kristine Vander Mijnsbrugge

Figuur 4: Wilde appel kan slechts overleven in lichtrijke omgevingen. 
© Kristine Vander Mijnsbrugge
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vlaams brabant

In Vlaams Brabant zijn het voor één keer niet het wel-
bekende Zoniënwoud en Hallerbos die met de eer gaan 
lopen. Vooral het Bertembos, het Lembeekbos en het 
Meerdaalwoud stelen de show. Bertembos huisvest 
autochtone populaties haagbeuk, Spaanse aak, fladde-

riep en vooral bijzonder is er de populatie van zoete kers. 
Heel markant ook is een populatie fladderiepen in het 
Lembeekbos te Halle. Het Meerdaalwoud is de toplocatie 
door het voorkomen van unieke populaties wilde appel en 
winterlinde. De wilde appel groeit voornamelijk in de twee 
grote valleien van het bos. De bomen, die uitgesproken 
lichtliefhebbers zijn, profiteerden er in het verleden van 
de lichtrijke omstandigheden langs de oevers van de twee 
beken die er toen liepen en het open hak- en middelhout 
rondom (Fig. 4). Een ordonnantie van 1598 beschermde 
reeds de wilde appels als voedsel voor het jachtwild. Naast 
winterlinde en wilde appel zijn een grote populatie mis-
pel, tweestijlige meidoorn, en restanten van oud hakhout 
van haagbeuk als autochtone genenbronnen te noteren.

Limburg 

Limburg is qua autochtone genenbronnen de rijkste pro-
vincie in Vlaanderen. Omdat de vegetaties in de Kempen 
grondig afwijken van de leem- en krijtstreek in het zuiden 
bespreken we beide regio’s apart.

In de Kempen zijn er nog verscheidene locaties met resten 
van oud hakhout van zomer- en wintereik: Klaverberg 
en Kruisberg in Opglabbeek, Windelsteen en Opgrim-
bie in Maasmechelen, Langenberg in Lanaken, militaire 
domeinen en gemeentebos in Hechtel. Ook vermeldens-
waardig zijn omvangrijke stoven van es, gewone vogelkers 



Figuur 6: Kraagroos behoort tot de egelantieren en heeft naar appel 
geurende blaadjes. © Kristine Vander Mijnsbrugge

Figuur 7: Koraalmeidoorn op het plateau van Kaastert met scherp getande 
bladrand en opvallend lange kelkbladeren. © Kristine Vander Mijnsbrugge
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en zwarte els in Leopoldsburg. De laatste komt nog meer 
voor in valleibosjes. Wat alleszins opvalt zijn de mooie 
rechte stammen van de autochtone zwarte els. Enkele 
bestanden zijn dan ook opgenomen als zaadbron onder 
de categorie ‘geselecteerd’ (zie artikel ‘Boomgaarden voor 
autochtoon zaad’ p. 2). De unieke populatie jeneverbes in 
het Heiderbos sluit het rijtje af. 
Dé toplocatie in de Kempen is Klaverberg (Fig. 5). De oude 
boskern met wintereik bevindt zich op een stuifduin die 
de akkers bij een paar buurtschappen van As tegen instui-
vend zand beschermde. De begroeiing is indrukwekkend 
vanwege de gigantische stoven van wintereik. Uit DNA-
onderzoek is gebleken dat de stoven genetisch één geheel 
vormen. Stuivend zand en vraat van vee van boeren in de 
omgeving hebben ongetwijfeld hun bijdrage geleverd aan 
de grillige vormen van de stoven.

Het zuiden van de provincie Limburg kent eveneens veel 
uitzonderlijke plekken. In Beverst staat bijvoorbeeld een 
prachtig klein bosje met een uitzonderlijke soortendiver-
siteit: oude knotten van Spaanse aak, haagbeuk, schiet-
wilg, hakhout van es, tweestijlige meidoorn... In de buurt 
komen hoge knotbomen van zomereik, Spaanse aak en 
es voor. Het Hasselbos is een uniek restant van hak- en 
middelhout met volledige bestanden vol hakhoutrelicten 
van es en haagbeuk, met eiken als overstaanders. In Heers 
komen frappant veel fladderiepen voor, zowel in kleine 
bosjes als in houtkanten. In Hasselt groeit een boom van 
een eenstijlige meidoorn met 2 m omtrek op borsthoogte. 
De Voerstreek vervoegt de treffende locaties. Hier vinden 
we oude knotbomen van haagbeuk en es, zeldzame wilde 
rozen (viltroos, bosroos, kraagroos), rode kamperfoelie, 
grootvruchtige meidoorn, oude meidoornhagen met 
duidelijke vlechtrelicten en een winterlindestoof van 12 m 
omtrek aan de grond.
In het zuiden van Limburg is het Plateau van Kaastert 
te Riemst dé toplocatie. Hier groeit in de houtkanten 
een opvallende diversiteit aan rozen met o.a. viltroos, 
kleinbloemige roos en kraagroos (Fig. 6). De laatste is 
een uiterst zeldzame egelantier en komt enkel in de regio 
van Haspengouw en Voeren voor. Bovenop het plateau 

van Kaastert, staat een vrij klein doch uiterst soortenrijk 
bosje. Tussen de eenstijlige meidoornen ontdekten de 
inventariseerders in 2001 de voor Vlaanderen uitgestorven 
gewaande koraalmeidoorn (Fig. 7). Aan de oostkant van 
het bosje groeit een tweestijlige meidoorn met drie stijlen, 
dus telkens drie pitten per bes. Enkel hier en in Voeren 
komt de zeer zeldzame rode kamperfoelie voor. Deze is 
geen klimmer, zoals de algemeen voorkomende wilde 
kamperfoelie, maar een klein struikje in de onderetage 
van het bos.  K




