
Aanpassing systeem erkenningsnummering voor bosbouwkundig 

uitgangsmateriaal vanaf 2017 

Nieuwe erkenningsdossiers van zaadbronnen in Vlaanderen krijgen vanaf begin 2017 een 

nummer volgens een aangepast systeem dat niet meer een gewone volgnummer is maar iets 

zegt over het type uitgangsmateriaal en over de soort. 

  

1. Type uitgangsmateriaal (duizendtal) 

 

“van bekende origine”: 

alle autochtone zaadbronnen en – bestanden (houtkanten e.d.): volgnummer vanaf 2000 

alle autochtone zaadboomgaarden: volgnummer vanaf 4000 

  

“geselecteerd”,”gekeurd”,”getest”: 

alle geselecteerde (en hoger) zaadbronnen en - bestanden: volgnummer vanaf 6000 

alle geselecteerde (en hoger) zaadboomgaarden: volgnummer vanaf 8000 

  

populierklonen: 9000 

 

2. Soort (honderd- en tiental) 

Elke soort heeft een nummer in de honderd- en tiental (zie tabel). Het nummer van de soort 

(in de honderd- en tiental) wordt gevolgd door een punt. Achter dit punt komt een 

volgnummer vanaf 1 tot het totaal aantal zaadbronnen/bestanden/klonen dat er zijn. 

voorbeeld 

1VB2510.1 

dit betekent:  

herkomstgebied 1: ten noorden van Samber en Maas 

VB: Vlaanderen 

2000: autochtone zaadbron 

510: Mespilus germanica (mispel) 

.1: eerste erkende bron voor mispel 

 

Verplicht te certificeren boomsoorten  

Afkorting Latijnse naam Nummercode 

aal Abies alba 110 

agr Abies grandis 111 

agl Alnus glutinosa 120 

apl Acer platanoides 140 

aps Acer pseudoplatanus 141 

bpe Betula pendula 160 

bpu Betula pubescens 161 

cbe Carpinus betulus 180 

csa Castanea sativa 190 



fex Fraxinus excelsior 200 

fsy Fagus sylvatica 210 

lde Larix decidua 220 

leu Larix x eurolepis 221 

lka Larix kaempheri 222 

pab Picea abies 250 

psi Picea sitchensis 251 

pav Prunus avium 260 

pme Pseudotsuga menziesii 270 

pni Pinus nigra 280 

psy Pinus sylvestris 281 

popul Populus nigra 290 

ptr Populus tremula 291 

pxc Populus x canescens 292 

qpe Quercus petraea 350 

qro Quercus robur 351 

qru Quercus rubra 352 

rps Robinia pseudoacacia 380 

tco Tilia cordata 390 

tpl Tilia platyphyllos 391 

txe Tilia x europaea 392 

   

Facultatief te certificeren boom- en struiksoorten 

Afkorting Latijnse naam Nummercode 

aca Acer campestre  420 

csg Cornus sanguinea  430 

cma Cornus mas 431 

cav Corylus avellana  450 

cmo Crataegus monogyna  460 

cla Crataegus laevigata 461 

csc Cytisus scoparius 470 

eeu Euonymus europaeus  480 

iaq Ilex aquifolium 490 

msy Malus sylvestris  500 

mge Mespilus germanica  510 



ppd Prunus padus  520 

psp Prunus spinosa  521 

pin Prunus insititia 522 

rfr Rhamnus frangula  550 

rct Rhamnus cathartica 551 

rar Rosa arvensis  570 

rca Rosa canina  571 

rag Rosa agrestis 572 

rto Rosa tomentosa 573 

sal Salix alba 580 

sfr Salix fragilis 581 

sca Salix capraea 582 

sci Salix cinerea 583 

sau Salix aurita 584 

sau Sorbus aucuparia  610 

sto Sorbus torminalis 611 

ueu Ulex europaeus 620 

ula Ulmus laevis 630 

umi Ulmus minor 631 

ugla Ulmus glabra 632 

tpi Thuja plicata  660 

vop Viburnum opulus  670 

hrh Hippophae rhamnoides 680 

 


