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Beste lezer,

Kijk je ook wel eens naar ons landschap alsof het een schilderij is?  Knot- 
bomenrijen, houtkanten, bosjes, hagen, poelen, sloten …: met wat verbeel-
ding kan je kleine landschapselementen zien als allemaal miniatuurtafereel-
tjes, verftoetsen en penseelstreken die samen het levensgroot canvas van 
het landschap vormen.

Veel kleintjes maken een groot en dat geldt zeker ook voor kleine land-
schapselementen (KLE’s). Het zijn niet altijd spectaculaire elementen in 
het landschap, maar toch hebben ze een enorm  ecologisch, esthetisch en  
cultuurhistorisch belang. Het zijn cruciale elementen die het karakter van 
een groene open ruimte bepalen.

Kleine landschapselementen zijn van onschatbare waarde voor dieren, voor 
de natuur en voor het klimaat, voor het behoud van de biodiversiteit, als 
buffer tegen erosie enzovoort. Maar jammer genoeg staan KLE’s ook onder 
hoge druk en verdwijnen ze steeds sneller.

Redenen genoeg om dit themanummer van de landschapskrant te wijden 
aan kleine landschapselementen. We gaan wat dieper in op hun belang, 
er is ruimte voor een vleugje geschiedenis, je verneemt wat het Regionaal 
Landschap doet en wat je zelf kan inzake KLE’s, en nog veel meer!

Veel leesplezier en een fijne zomer gewenst,

 

Riet Gillis, voorzitter Regionaal Landschap Schelde-Durme
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#ikhouvanmijnstreek is een magazine van Regionaal 
Landschap Schelde-Durme en verschijnt 2 keer 
per jaar. Met de steun van de Provincies Oost-
Vlaanderen en Antwerpen zetten we ons samen met 
vele partners in voor landschap, natuur en erfgoed 
in 22 gemeenten langs Schelde & Durme. 

Thuis ontvangen?
Stuur een mailtje naar info@rlsd.be 
met jouw naam en adres en ontvang dit magazine 
gratis bij jou thuis.

Online bekijken?
Bekijk deze en vorige versies op www.rlsd.be.



Klein landschapselement 
van groot belang 

4 5

 V
IL

D
A

P
H

O
TO

 -
 J

ER
O

EN
 M

EN
TE

N
S

 V
IL

D
A

P
H

O
TO

 -
 J

ER
O

EN
 M

EN
TE

N
S

 V
IL

D
A

P
H

O
TO

 -
 Y

V
ES

 A
D

A
M

S

Wat? Koester

5 redenen 
om KLE's 
te koesteren
1 
Ze zorgen voor de eigenheid van ons landschap. 
Het Waasland zou het Waasland niet zijn zonder haar door 
populieren omzoomde bolle akkers. De Scheldevallei dankt 
een groot deel van zijn identiteit aan de met knotwilgen 
omringde weilanden. Terwijl het Land van Aalst dan weer 
getypeerd wordt door het contrast tussen hoge open 
kouters en lager gelegen gronden met dreven, bomenrijen 
en houtkanten.

2 
Planten en dieren zijn er dol op! 
De KLE's zijn veilige doorgangen. Dieren verplaatsen zich 
hier beschermd en weggestoken zonder schrik voor roof-
dieren. Of ze overbruggen er stapsgewijs een ongeschikt 
leefgebied mee. KLE's bieden gunstige plekjes om een nest 
te bouwen en aan gezinsuitbreiding te doen. Sommige 
dieren verblijven er bijna permanent. Ze vinden er bessen, 
zaden, insecten ... En zo verspreiden soorten zich nog meer 
over de omgeving.
Tenslotte zijn het plaatsen waar natuurlijke plantengroei zo-
als kruiden, struiken en klimplanten weelderig kan bloeien. 
Een steeds schaarser goed.

3
Ze verlenen mensen waardevolle ecosysteemdiensten. 
Van hout- en voedselproductie tot het indijken van over-
stromings- en erosierisico’s, de regularisatie van lucht- en 
waterkwaliteit, het behoud van de bodemvruchtbaarheid, 
plaagbeheersing en bestuiving. Een indrukwekkend lijstje! 

4
Oude bomen en struiken overtroeven hun jeugdige 
collega's. 
De ecosysteemdiensten van een jong aangeplant boompje 
zijn in niets te vergelijken met die van een grote boom of een 
struik van tientallen jaren oud. Werk maken van uitbreiding 
is natuurlijk essentieel, maar behoud en onderhoud mag 
zeker niet uit het oog worden verloren.

5
Ze maken zich nog altijd nuttig in landbouwgebied. 
Heel wat landbouwers oriënteren zich bij de oogst van 
hoge gewassen zoals maïs graag op hoekbomen als 
aanduiding van perceelsgrenzen. Op weides worden 
bomen gewaardeerd als beschutting tegen zon, regen 
en wind. Ook aan boerderijgebouwen biedt een 
groenscherm bescherming tegen eventuele stormschade 
of temperatuurverlies door de wind. Bomen en struiken 
langsheen akkers trekken bovendien roofinsecten aan 
die plaagsoorten op akkergewassen (zoals aardappelen) 
verdelgen. Tot slot worden houtkanten genoemd als 
buffer tegen sluikafval. Een groot probleem langs en op 
landbouwvelden. Zo worden blikjes door maaimachines 
versplinterd en in het veevoeder verwerkt. Maar natuurlijk 
zien we liever geen afval: niet op het veld, maar ook niet in 
de grote struiken ...

door Eliza Romeijn-Peeters en Lies Vervaet

Kleine landschapselementen (KLE’s) maken een belangrijk deel uit van de 
natuur. Hun oorsprong is echter meestal het resultaat van menselijk handelen. 
Houtkanten, hagen, knotbomen zijn de bekendste, maar ook poelen, holle 
wegen en sloten behoren tot de KLE’s. 

Sommige KLE’s verloren hun vroegere functie door nieuwe gebruiken. Drink-
bakken namen de plaats in van poelen. Afrasteringen en prikkeldraad vervin-
gen de hagen en houtkanten. 

Vandaag maken de KLE’s deel uit van ons cultureel erfgoed. Dat betekent 
niet dat ze louter een emotionele herinnering aan het verleden zijn. Een klein 
landschapselement heeft een groot belang. Zonder hen is ons landschap een 
pak saaier. Maar even belangrijk is hun natuurfunctie. En toch verdwijnen ze in 
sneltempo. Tijd om daar wat aan te doen!

Graft: een knik of (mini-)terras op 
een helling, meestal begroeid met 
struikgewassen.

Haag: een compact, geschoren, lijn-
vormige aanplanting met als functie 
het afbakenen van een perceel.

Heg: uitgroeiende haag met bloesems 
en bessen. 

Holle weg: een weg die is uitgesleten 
door uitspoeling (hemelwater) en/
of door veelvuldig gebruik (vee of 
voertuigen), waardoor de weg tussen 
twee hellingen ligt.

Houtkant: bredere, hogere houtige 
aanplantingen met een bosrandka-
rakter.

Houtwal: een aarden wal begroeid 
met bomen en struiken.

Poel: een meestal uitgegraven 
waterpartij in een grasland, bedoeld 
als drinkplaats voor het vee of voor 
waterhuishouding voor omliggend 
landbouwland.

Struweel: een vegetatievorm gedo-
mineerd door struiken die meestal 
enkele meters hoog zijn.

Wie kent nog?
Door het verdwijnen van kleine land-
schapselementen komen ook hun namen 
in het 'woordenreservaat' terecht. Maar 
ze zijn te mooi om te verdwijnen!



Verleden
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KLE's 
al een halve 

eeuw
onder druk  

Tijdens zijn stage bij ons 
als Bachelor na Bachelor in 

Landschapsontwikkeling bracht 
Stef Van Audekercke de evolutie 

van het aantal KLE’s in ons 
werkingsgebied via steekproeven in 
kaart. Door de kleinschaligheid van 
zijn onderzoek wist hij op relatief 
korte periode een evolutie vast te 

stellen. Eentje die – helaas – het 
vermoeden bevestigde...

Hoogtepunt

Het netwerk avn KLE’s in 
onze streek was het dichtst 
rond 1850. Door een veran-
derende maatschappij met 
nieuwe producten, gewoon-
ten en noden verdwenen na 
de Tweede Wereldoorlog 
veel KLE’s uit ons landschap. 
De kaartjes rechts tonen hoe 
drastisch het aantal heggen 
en bomenrijen afnam tot de 
jaren tachtig. 

Studie

Om te peilen naar hoe het de KLE's nadien verging, zetten we stagiair Stef aan het werk. Hij be-
keek voor elk van onze aangesloten gemeenten en steden luchtfoto’s uit 3 periodes (jaren 70-90, 
2005-2007, 2019) en duidde in het buitengebied in een willekeurig gekozen raster van 1 op 1 km 
telkens de bomenrijen, houtkanten, solitaire bomen en bosjes aan. Kleurtjes duiden aan wat nog 
aanwezig is (groen), wat verdween (rood) en wat er nieuw bijkwam (blauw). Dat zag er zo uit: 

Resultaat

Alle gemeenten kleurden opmerkelijk rood. Het aantal KLE’s in het landschap is sinds 1970 dan 
ook sterk afgenomen. Tegelijk blijkt ook de kwaliteit van de bestaande KLE’s verder achteruit te 
gaan, onder meer door het ontbreken van beheer. Die trend is helaas niet uniek. Het speelt zich 
af in grote delen van Vlaanderen en ver daarbuiten. Hoewel organisaties zoals RLSD, particulie-
ren en overheden tegenwoordig veel aanplanten, verdwijnt er nog steeds meer dan er bijkomt.

Conclusie

Behalve investeren in nieuwe KLE’s moeten we vooral goed zorgen voor wat er al is. Zo verster-
ken we in één klap de biodiversiteit én de identiteit van onze landschappen. 

door Eliza Romeijn-Peeters en Stef Van Audekercke

1868 1980

Destelbergen Hamme Kruibeke
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Barbierbeekvallei Valleigebied van de 
Molenbeek en de Serskampse beek 

bomenrij van 42 wintereiken 
aangeplant

42

700
3160

meter 
houtige landschapselementen

stuks
bosgoed

550m heg 

150m houtkant 

2500m heg en houtkant 9 poelen hersteld 
i.f.v. de kamsalamander

7660stuks
bosgoed

hoogstambomen50

0,7 ha
 bosuitbreiding

59 ha 932 kg zaad 15gemeentenFauna-akkers

De gevolgen van de klimaatverandering komen nog sterker 
tot uiting in dichtbebouwde zones met veel verharding. 
Bij stormbuien vindt het water moeilijker z’n weg naar de 
bodem en stenen houden warmte lang vast. Dat bemoeilijkt 
de keuze, de aanplant en de zorg voor bomen en struiken. 
Waar we anders altijd voor streekeigen plantgoed pleiten, 
kan het in verstedelijkt gebied raadzaam zijn om toch voor 
een assortiment van Zuid-Europese of andere uitheemse 
soorten en gekweekte variëteiten te kiezen. Er zijn soorten 

die zeer goed bestand zijn tegen wind, droogte 
en nattigheid en daarom ‘klimaatbomen’ worden 
genoemd.

Via het project Green Cities for a Sustainable Europe met 
steun van de Europese Unie is een  lijst met klimaatbomen 
tot stand gekomen. Je kan deze lijst via de QR-code down-
loaden.

door Jan Maertens

Door samen te werken met particulieren, landbouwers, 
gemeenten en verenigingen plantten wij vorig jaar 
heel wat heggen en houtkanten, boomgaarden, solitaire 
bomen en knotbomen. Daarnaast herstelden we een 
aantal poelen. 

Met kleine ingrepen kan je het landschap en de natuur 
een groot plezier doen. Heb je een stuk grond dat 
landschappelijk is gelegen en wil je werk maken van meer 
KLE’s? Als inwoner van een gemeente/stad die bij RLSD is 
aangesloten kan je ons vrijblijvend om advies vragen:
 
 x Is mijn grond geschikt voor een boomgaard of een poel? 
 x Welke haag of heg past aan de rand van mijn perceel?
 x Welke bomen plant ik best als schuilbomen voor mijn 

dieren? 
 x Waar moet ik beginnen om mijn grond landschappelijker 

in te richten? 
 x Kan mijn oude knotboom nog gered worden? 

Zin om aan de slag te gaan? Wij kunnen helpen van a tot 
z. Van de opmaak van een plan, over de bestelling van 
plantgoed tot het regelen van aannemers en vergunningen. 

Bovendien gaan we na of jouw project in aanmerking komt 
voor een provinciale, gemeentelijke of andere subsidie. 
Die kan oplopen tot wel 80 % van het totaalbedrag. En 
uiteraard geven we jou ook mee hoe je de jonge KLE’s goed 
kan beheren, zodat ze de kans krijgen om uit te groeien tot 
mooie, volwaardige KLE’s die mee het landschap kleuren. 

Aanpassen
aan het klimaat

Met veel plezier blijven we op de juiste plaatsen 
nieuwe KLE’s in het landschap voorzien. Daar is een 

pittige uitdaging bij gekomen: de klimaatveranderingen. 
Neerslagtekort in de lente, hittegolven tijdens de zomer 

en wateroverlast in de winter, het vergt veel van 
plantgoed. 

Bomen en struiken hebben zich in de loop ter tijden 
aangepast aan het klimaat waarin ze leven. Ze hebben 
daarbij allerlei mechanismen ontwikkeld waarbij ze in staat 
zijn om optimaal te groeien onder voor hen gemiddelde 
omstandigheden. Ze zijn ook gewapend om uitzonderlijke 
periodes te overbruggen. Deze mechanismen waren 
gedurende honderden, duizenden jaren zeer efficiënt. 
Maar jammer genoeg: te veel is te veel. Het uitzonderlijke 
weer van de voorbije jaren stelt bomen en struiken zwaar 
op de proef. Ze verzwakken en worden extra gevoelig 
voor infecties en insecten. Sommigen sterven zelfs af. Niet 
alleen volwassen bomen hebben het lastig, ook nieuwe 
aanplantingen zien af door de klimaatsverandering. 

Het is dan ook dringend tijd voor actie. We moeten onze 
plantmethodes grondig aanpassen. Zo werden bomen 
traditioneel aangeplant in de periode november tot en met 
maart. Maar het extreme weer noopt ons ertoe om het 
plantseizoen in te korten, zelfs tot eind januari. Er werd ook 
bijvoorbeeld steeds aangeraden om nieuwe aanplantingen 
zoveel mogelijk vrij te houden van concurrerende kruiden. 
Nu lijkt het er meer en meer op dat die kruiden zorgen 
voor een welkome schaduw die de uitdroging van de grond 
vertraagt. Evidente gewoonten van jaren moeten op de 
schop. Een hele uitdaging! 

Met momenteel nog meer vragen dan antwoorden, moeten 
we blijven zoeken naar een nieuwe aanpak. Daarom werkt 
RLSD mee aan het Oost-Vlaamse PDPO-project ‘Naar een 
efficiënt waterbeheer met groenzones’. Dit project is 
een samenwerking tussen het Proefcentrum voor Sierteelt, 
de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG), Velt en het 
Regionaal Landschap Schelde-Durme. Daarnaast bieden 
ook het AVBS, Tuinhier, Regionaal Landschap Vlaamse 
Ardennen en Regionaal Landschap Meetjesland inhoudelijk 
ondersteuning. 

Binnen dit project focussen we op droogtestress (die de 
groei fnuikt) en onderzoeken we volgende vragen: 
 x Kan droogtestress voorkomen worden door afdekmate-

rialen, antiverdampingsmiddelen, bodemadditieven en 
plantversterkende middelen zoals bladmeststoffen?

 x Wat is het effect op droogtestress van plantsnoei, water-
bufferende elementen en vrijstellen? 

Wordt vervolgd!
door Eliza Romeijn-Peeters
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Uitdaging

Ook jij kan helpen en wij helpen jou 

En wat in verstedelijkt gebied?
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Aan de slag
8



Een knotboom is geen soort 

... maar ontstaat door een snoeiwijze.  Op relatief jonge leeftijd wordt de top van een boom 
gesnoeid waarbij enkel de kale stam of spil blijft staan. Op die stam zullen nieuwe scheuten 
schieten. En zo ontstaat het bekende borstelachtige uitzicht van de knotboom. Vervolgens 
worden deze takken na een tijd opnieuw afgezaagd tot iets boven de stam. Dit proces van 
regelmatig  afzagen creëert wondweefsel dat uiteindelijk zal verdikken ten opzichte van de 
stam: de knot is geboren! 

Je kan echt vele boomsoorten knotten. De wilg is het meest gekend in onze streken, maar 
in delen van het Hageland en de Kempen werden bijvoorbeeld vooral eiken geknot. Andere 
populaire soorten zijn es, linde, els, populier en berk. 

Een grote natuurwaarde 

De wonde die het knotten aanbrengt aan een boom opent de deur voor veel andere 
organismen. Schimmels vreten het afgestorven hout weg en creëren holtes in de boom. De 
perfecte schuilplaats voor veel dieren: holenbroeders zoals de steenuil, maar ook talloze 
insecten en vleermuizen. Een ware specialist is het knotwilgslakje dat zich voedt met de algen 
die in de knotwilg voorkomen. 

Heel wat dieren gebruiken de rijen knotbomen ook als een veilige groene verbindingsweg. 
Vleermuizen hebben echt wel nood aan deze landschapselementen om bijvoorbeeld in de 
zomer overdag te kunnen schuilen. Maar de knotbomenrijen zijn daarnaast een hulpmiddel om 
zich te oriënteren wanneer ze op jacht gaan naar insecten.

De knotboom is bovendien een ecosyteem op zich. De knoestige vorm van de knot vangt zijn 
eigen vallende bladeren op in de herfst. Die verteren tot een laag waardevolle humus in de 
knot. Doordat knotbomen zoveel bezoek krijgen van dieren, kunnen bessen via de uitwerpselen 
terechtkomen in de knot. De laag humus biedt goede beschutting voor de kiem waardoor het 
rare zicht ontstaat van een andere struiksoort in een boom. Nog specialer zijn de bomen in 
bomen. Gaaien durven hun eikels wel eens te stockeren in de knot. Als de gaai niet terugkomt, 
is de eikel ideaal geplant. Dit zien we het vaakst terug bij zomereik. 

Mits goed beheer

... kan de knotboom oud worden. Takken die uitschieten vanop de knot zullen nooit zo stevig 
ingeplant zijn als takken op een 'normale' stam. Als de takken te zwaar worden bestaat de 
kans dat ze uitscheuren bij een storm of hevige wind. De schade die zo een uitscheurende tak 
veroorzaakt zal de levensduur van de boom stevig beperken.

Een te korte knotcyclus put dan weer de reserves van de boom systematisch uit. Bovendien 
ontneemt dit de knotboom de mogelijkheid om nectar te produceren wat een gemis is voor  
insecten en andere dieren die er afhankelijk van zijn. 

Goed onderhoud bestaat erin de takken af te zagen tot net boven de knot. Laat hierbij een 
stomp staan ongeveer even hoog als de breedte van de afgezagen tak. De bekendste knotboom, 
de wilg, knotten we om de 5 à 6 jaar. Trager groeiende soorten als de eik worden pas om de 10 
à 12 jaar geknot.  

door Sebastien Leys

Waarom
goed beheer

zo belangrijk is
In België is er geen enkele provincie met 

meer knotbomen dan Oost-Vlaanderen. 
Het aantal knotbomen wordt geschat op 

75.000 waarvan een groot deel in ons 
werkingsgebied staat. Vooral de knotwilg 

typeert ons buitengebied, Maar actie is nodig. 

Zonder een gedegen beheer zullen ook deze 
overgebleven knotbomen uit ons landschap 

verdwijnen. Maar wat is goed beheer? 
En waarom verdienen onze knotbomen dat? 

We zetten alles op een rijtje ...

10

Beknot?



49 teams

1218 knotbomen gesnoeid

2533 knotbomen te knotten!!!

57aanbieders =  particulieren, gemeenten en verenigingen

2020

Goed geknot

Vrijwilligers knotten elke winter tussen de 1000 en 2000 knotbomen in ons werkingsgebied. Dat gebied 
is de laatste jaren fors gegroeid, waardoor ook het aantal te beheren knotbomen is toegenomen. 

Momenteel komen we in meerdere gemeenten handen te kort. Wil jij onze knotteams versterken? 
Vrijwillig, in ruil voor het brandhout? En zo mee het landschap helpen beschermen? 

Surf dan zeker eens naar www.goedgeknot.be. 
Goed om weten: we organiseren ook regelmatig knotcursussen.

stoelvorm
0,5 tot 1,5 m

handige 
knothoogte

DE JUISTE BOOM

DE JUISTE PLAATS

PLANTEN

KNOTTEN

droge of natte grond?

alleen, in rij, in houtkant, ...

tussen november en maart

cyclus afhankelijk van boomsoort

na 3 à 4 jaar eerste maal knotten

in de winter
veiligheid!: beschermende kledij, nooit alleen, stabiel platform ...
opgelet: vallende takken, scheurende of omvallende boom ... 
volg eventueel een cursus over snoeien en knotten!

gemeentelijke afstandsregels

inheems: www.plantvanhier.be

Je eigen knotboom? Enkele tips ...

VROEGER
brandhout
geriefhout
drainage

afbakening
windscherm

brandhout - biodiversiteit - mooi landschap - takkenwal of vlechtscherm

Interesse als houtzoeker? 
www.goedgeknot.be

gewone knotboom
1,5 tot 3 m
beschermd 
tegen vee

hoge knotboom
 3 m en meer
meer takhout
op de stam



Er was eens...
Deze winter namen 20 vrijwilligers onder impuls van ons 
Regionaal Landschap een 130 meter lange heg onder 
handen. De meidoorns, sleedoorns en iepen hadden 
geen nood aan een eenvoudige snoeibeurt: een grondige 
verjongingskuur drong zich op! De eerdere snoeibeurten tot 
op borsthoogte hadden er onderaan kalende knotboompjes 
van gemaakt. Iepen waren op wat jonge uitlopers na 
afgestorven door de iepziekte. Bovendien waren de 
verkommerde meidoorns in de verdrukking gekomen tussen 
de nog vitale sleedoornscheuten. 

Wat nu? 
De eenvoudigste manier om een achterstallig beheerde 
haag of heg nieuw leven in te blazen is simpelweg afzetten 
tot op de basis (hakhoutbeheer). De struiken of jonge 
bomen zullen snel weer met talrijke scheuten enthousiast 
omhoog schieten. Maar tijdelijk verlies je dan natuurlijk de 
barrièrefunctie en gedurende enkele jaren is er ook een pak 
minder bloei en vruchtzetting. En laat de heg van boer 
Jo dan ook nog eens een bolwerk zijn voor de zeldzame 
sleedoornpage en de schattige dwergmuis!

Vlechten maar!
Om dus zo weinig mogelijk beschutting en voedsel van 

Waarom mensen (opnieuw) 
heggen vlechten

Een gazon en een haag of een hooilandje en een heg?  Bij het tweede krijgt de natuur meer vrijheid 
en dat levert heel wat voordelen op zoals onderhoudsvriendelijkheid. Je kiest zelf of je enkel takken op 
hinderlijke plekken verwijdert, je per drie jaar selectief snoeit of een gefaseerde afzetbeurt eens per 

decennium inplant. En dan is er nog een extra mogelijkheid die momenteel haar comeback maakt: heggen 
vlechten. Ook wij zijn fan! Met een praktijkvoorbeeld leggen we graag uit waarom.

De beginsituatie

Een sleedoornpage en een dwergmuisje

VOOR

allerlei beestjes weg te moeten snoeien, besloten we de 
heg te vlechten. Na het verwijderen van de overbodige 
prikkeldraad, dood hout en afval, vervlochten we de 
zijtakken van de scheuten tot een compact kluwen. 
Vervolgens werd de doornige vlecht aan de basis 
gedeeltelijk ingekapt of gewoon gebogen en vervolgens 
neergelegd. Aangezien de neergelegde struik nog 
verbonden blijft met de basis, groeit en bloeit hij gewoon 
verder tussen opschietende nieuwe scheuten uit de 
stamvoet. Het resultaat is een levende takkenwal! 

Blije boer Jo, blije passanten ...
Deze heg ligt boer Jo na aan het hart ligt. Langs een populair 
wandel- en mountainbikepad voorkomt ze dat zwerfvuil of 
hondenpoep in het voedsel van zijn koeien terechtkomt. 
Een enkele passant kijkt alweer uit naar de tijd van de rijpe 
sleepruimpjes (diepblauwe pruimen van de sleedoorn)
voor de aanleg van een nieuw voorraadje geestrijke drank. 
Anderen verbazen zich over de structuur en kijken al uit 
naar de overdaad aan bloesems. 
En de vrijwilligers? Stilletjes maar fier laden ze zich op voor 
volgende projecten die ons landschap opwaarderen!  

Ga dat zien
Je passeert de heg tijdens je wandeling doorheen 
natuurgebied Geelstervallei, beheerd door de vrijwilligers 
van Natuurpunt Lede. Startend aan de kerk van Impe wandel 
je via de Ledestraat het gebied in langs dit indrukwekkend 
vlechtwerk! 

door Robin Van Heghe

Wil je graag meer info over een heg of houtkant 
op jouw maat? Contacteer vrijblijvend ons 
Landschapsteam via robin@rlsd.be. 

WAAROM VLECHTHEGGEN GEWELDIG ZIJN!

1. Ze verfraaien het landschap
2. Ze vertroetelen de natuur

3. Ze verlengen de levensduur van oud plantgoed  
4. Ze verjongen zonder kaalslag

Het voorbereidende werk wordt aangevat

Door de basis in te kappen, ontstaat een dun buigvlak 

De takken worden schuin neergelegd

De heg kan gevlochten worden!

NA

Hé een heg!
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Creatief

Wat is een speel-
landschap precies?

Ann Sels: Een 
speellandschap is 

zo ontworpen dat zowel mens als dier 
als plant er zijn gang kan gaan. Diertjes 
zoeken, blaadjes plukken, met takken 
sjouwen, bergen op en af rennen, 
verstoppertje spelen in minibosjes, 
klimmen in bomen, dammetjes en 
grachtjes bouwen op de oever van een 
poel… De mogelijkheden zijn einde-
loos. Het is dus geen natuurreservaat 

waar je op de paadjes moet blijven en 
het is ook geen bloemen- of moestuin 
waar je zeer voorzichtig moet zijn. 
Het gaat hier om speelnatuur dat het 
vrij spel van kinderen en/in de natuur 
stimuleert. 

Voorzien jullie daarbij ook KLE's?

Ann: Zeker en vast. Kleine landschaps-
elementen kan je gemakkelijk inte-
greren en aanpassen aan elk project. 
Denk bijvoorbeeld aan een heg, een 
speelbosje of een hoogstamboom-

gaard. Een school met veel ruimte kan 
een meidoornheg plaatsen die volop 
kan uitgroeien, een klein bosje met 
gemengde streekeigen soorten en een 
hoogstamboomgaard met zeldzame 
streekeigen rassen en zelfs begra-
zing door schapen. Ook een school 
met minder ruimte krijgt een mooi 
resultaat met een gemengde haag, 
een kleine houtkant met een groepje 
robuuste hazelaars en één enkele 
mooie hoogstamboom. In zijn eentje 
biedt die al veel kansen om bij te leren 
over seizoenen, bestuiving … Bij elk 

Kleine landschapselementen met een 
groots effect in een speellandschap
De gemiddelde 10-jarige heeft een grote kennis van het oerwoud en de opwarming van de aarde. Tegelijk kan 
datzelfde kind zich nauwelijks herinneren wanneer hij/zij voor het laatst in een boom klom of een pad in zijn 
handen had. Met speellandschappen brengt ons team 'Natuur in de buurt' de natuur weer dichterbij, voor jong en 
oud(er). En daar spelen kleine landschapselementen een grote rol in. Medewerker Ann Sels vertelt.

van onze projecten voorzien we minstens één KLE, en als het kan, 
meerdere.

Wat kunnen kinderen nog meer leren van KLE’s?

Ann: Heel wat! Zo spelen kinderen net op het heetst van de dag 
tijdens de langste speeltijd buiten. Dat elke boom van belang 
is, voelen ze zo zelf aan. Het regenwater dat traag infiltreert in 
de grond via bijvoorbeeld poelen en grachten is dan weer een 
duidelijk voorbeeld van klimaatadaptatie. Ook hooilandjes zijn een 
favoriet van ons. Kinderen tonen wat er gebeurt als je stopt met 
maaien is ronduit wonderlijk.

Waarom vinden jullie het zo belangrijk om KLE’s in jullie ont-
werpen te stoppen?

Ann: KLE’s brengen vogels, kriebeldiertjes, amfibieën en kleine 
zoogdieren tot op de school. Een kind dat elke dag spontaan 
in deze soortenrijkdom kan spelen, krijgt een ruimer begrip en 
respect voor het landschap, de natuur en het klimaat dan een kind 
dat één keer per jaar op uitstap gaat naar een natuurreservaat.

Jullie stellen ook dat speelnatuur bijdraagt aan de so ciaal-
emotionele ontwikkeling van kinderen? 

Ann: Net doordat een natuurlijk speellandschap variatie biedt, 
veel los materiaal, elke dag anders is (het weer), en elk seizoen 
iets nieuws brengt… worden kinderen uitgedaagd. Samen spelen, 
op ontdekking te gaan, een project uitbouwen, oplossingen zoe-
ken voor problemen, een plek vinden om emoties te verwerken, 
mini landschapskunstwerkjes maken,  ... In dat hele landschap 
leren ze zorg dragen voor zichzelf ('kan ik al zo hoog klimmen?'), 
voor elkaar ('kom, ik zal je over de gracht helpen') en voor de 
natuur. 

Speelnatuur zou ook pestgedrag verminderen?

Ann: Realisaties van groene speelpleinen in binnen- en buitenland 
hebben dat inderdaad aangetoond. Reden is dat kinderen er een 
bezigheid vinden, ongeacht hun stemming. De ene dag loopt een 
kind blij en energiek heuvel op heuvel af. De andere dag kan hij 
zich terugtrekken in de wilgenhut om na te denken of gewoon 
omdat hij verdriet heeft en dit zelf wil verwerken. 

Voor alle duidelijkheid: speellandschappen zijn er niet alleen 
voor kinderen?

Ann: Dat klopt. In tegenstelling tot speeltoestellen, is speel-
natuur niet leeftijdgebonden. Ze stimuleren spontane ontmoetin-
gen in het groen tussen jong en oud, alleen of in groep. Bovendien 
vaart ook de natuur er wel bij. Zo’n multifunctioneel gebruik van 
open ruimte, daar streven we naar.

door Eva Galle

#natuurmetzorg

Ons speelnatuurteam heeft een nieuwe 
naam: team 'Natuur in de buurt'. Omdat het 
meer doet dan alleen speelplaatsen vergroe-
nen. Een uitdagend park, een woonzorgcen-
trum in het groen, een heringericht buurt-
pleintje ... Er zijn zoveel mogelijkheden! Dat 
bewijst ook de eerste gezamenlijke campag-
ne van alle 16 Regionale Landschappen. Cen-
traal thema is ‘Natuur met zorg’. Onder het 
motto ‘Regionale Landschappen versterken 
de natuur, natuur versterkt de zorg’ brachten 
ze een inspiratiegids uit vol concrete tips en 
getuigenissen over groenere buitenruimtes 
van voorzieningen en de integratie ervan in 
de werking. 

Info: www.rlsd.be/natuurengezondheid



De monumentale rode beuk op het kasteeldomein Ortegat in 
Waasmunster vormt al generaties lang een herkenningspunt. De beuk 
was jammer genoeg in erg slechte staat: aanhoudende droogte, zijn 
hoge leeftijd, houtrot en de toegenomen bebouwing in de omgeving 
hebben een serieuze impact gehad op de gezondheid van de boom. 
Hem redden was niet meer aan de orde. Daarom werd de kroon 
van de rode beuk drastisch gereduceerd. Zo blijft de erfgoed- en 
ecologische waarde zoveel mogelijk bewaard. 

De mastodont mat 26 meter en heeft nog steeds een stamomtrek van meer 
dan acht meter, omringd door een sierlijk smeedijzeren hek. Al meer dan 200 
jaar bepaalt deze veteraanboom mee het landschap en de identiteit van de 
gemeente, langer dan het kasteel zelf. Oorspronkelijk maakte hij deel uit van de 
oude abdij Roosenberg, die werd gesticht in 1238 en afgebroken in 1797. Deze 
boom is de laatste bovengrondse herinnering aan de abdij. Van een boom met 
erfgoedwaarde gesproken! 

Helaas heeft ook de grootste rode beuk van Vlaanderen geen eeuwig leven. 
Beuken zijn erg gevoelig aan verandering van de grondwaterstand. Het viel 
je misschien al op tijdens de laatste, droge jaren: de beuken in Vlaanderen 
hebben het erg moeilijk en vele onder hen zijn stervende. De toenemende 
droogte in combinatie met het oppompen van grondwater in de omgeving 
werden ook deze beuk te veel, net als houtrot en de toegenomen bebouwing.

Een dergelijk monument verdient een waardig afscheid. 
Een gespecialiseerde boomverzorger heeft samen met het Regionaal 
Landschap Schelde-Durme en het Agentschap Onroerend Erfgoed de eigenaar 
overtuigd de beuk niet te rooien. Het grootste deel van de kruin werd 
weggesnoeid zodat de boom minder wind vangt. De gesnoeide boom blijft 
staan omwille van zijn historische en ecologische waarde. Zo kunnen de takken 
en enorme stam nog steeds een thuis bieden aan talloze vogels, insecten en 
zwammen én de herinnering aan de abdij levendig houden. Daarnaast heeft 
deze boom eeuwenlang nutriënten uit zijn omgeving verzameld, waardoor 
ook het langzaam verterend dood hout van enorme waarde is. De eigenaar, 
de gemeente Waasmunster en de Provincie Oost-Vlaanderen financieren de 
operatie. 

Gezien de hoge leeftijd van deze rode beuk, is zijn genetisch materiaal 
uiterst zeldzaam of zelfs uniek in België. 
Dit mag  niet verloren gaan. Daarom is hij opgenomen in het Entenproject 
van Provincie Oost-Vlaanderen, met ons Regionaal Landschap als één van de 
partners. In dit project wordt kweekmateriaal van zeer waardevolle bomen 
verzameld. Vervolgens wordt via enten en stekken het materiaal opgekweekt 
tot nieuwe bomen. Als het enten slaagt, zal ook deze rode beuk op termijn 
vervangen kunnen worden door een jongere kloon van zichzelf. Op die manier 
krijgen de inwoners van Waasmunster dus ‘hun’ typerende en unieke boom 
terug, klaar voor de volgende generaties.

door Helena Tessens

Erfgoedbomen
18

Toekomst verzekerd

 De collega’s van het LOB organiseerden een 
workshop bomen aanplanten. Nico en Erik 

legden ons stap per stap uit hoe we een boom 
aanplanten en waar we op moeten letten om 

deze boom de beste standplaats te geven. 
Interessant!
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In mijn eerste week bij RLSD nemen  
Chantal en Ann mij om beurten mee op het 
terrein om mij enkele voorbeeldprojecten 

te tonen. In ‘The Observer’ van Will 
Beckers geniet ik van het prachtige zicht 

over het Heuvelpark in Aalst.

Op terreinbezoek voor een 
nieuw project! In natuurpark 

het Molsbroek in Lokeren 
heeft vzw Durme haar kantoor 

met dit prachtige uitzicht. 
Ik ben behoorlijk jaloers om 

eerlijk te zijn!

Harm werkt als landschapsarchitect voor ons team 'Natuur in de buurt'. Samen met collega's Ann en Chantal zet 
hij dagelijks de schouders onder nabije en gevarieerde natuur voor iedereen. Contact: harm@rlsd.be

Collega Chantal nam me mee naar de 
voormalige BMX-site in Berlare. Dit is nu zo'n 

mooie speelplek met veel hoogteverschil, 
leuke parcours, een waterpomp en veel 

groen. Je ziet al veel gebruikssporen, dus 
missie geslaagd!

Mijn dagboek

Wat doe jij, Harm Pauwels?



Will Beckers
The Willowman

Recover - Verbeke Foundation

Natuurkunstenaar Will Beckers heeft zijn thuisbasis 
in Limburg. Maar zijn werken vind je tot in Israël en 
Italië. Ook in ons Scheldeland kom je hem geregeld 
tegen: aan het Salicetum in de Kalkense Meersen 
of in het Heuvelpark in Aalst. In Lebbeke op de site 
van de vroegere omwalde hoeve Hof ten Dijke staat 
recent het kunstwerk 'Sentinel'. 

Een werk start altijd op de locatie zelf. De omgeving 
stuurt het kunstwerk. Ik ga ter plekke kijken en dan gebeurt 
het gewoon. In mijn hoofd ontstaat het werk dat ik wil 
maken. Ik zie het als beeld voor me. Het is een dialoog 
met het buitengebied die me leidt en begeleidt bij de 
vormgeving. Dat is het fijnste moment in mijn job.

Zo ging het ook bij Hof ten Dijke in Lebbeke. Ik vertaalde 
de verdwenen hoeve naar een hedendaags, levend werk. 
Een toren met wilgen eromheen geplant. Het dak is open 
en wie naar boven tuurt, ziet kruinen die elkaar net niet 
raken. Omgeven door een poel zit je daar heel afgezonderd. 
Het is een ideale plek om even te bezinnen. Zo komt het 
erfgoed weer tot leven en creëer ik een symbiose met 
de natuur. De omgeving komt op verschillende manieren 
terug in die installatie. Het wilgenarboretum in Lebbeke 
ligt er vlakbij. Dankzij de samenwerking met Pol Meert van 
het salicetum konden we enkele variëteiten gebruiken die 
verdwenen zijn in het landschap. Zo wordt het echt een 
kunstwerk van de buurt. 

Ik geef op mijn manier een stukje terug aan de natuur 
en het landschap. Zo redde ik voor 'Recover' van de 
Verbeke Foundation tien oude wilgen. Ze verdwenen aan 

de Schelde voor Sigmawerken en ik liet ze naar Kemzeke 
brengen. Daar herleven ze als installatie. De titel van het 
werk is niet willekeurig gekozen. 'Recover' staat hier voor 
het hergebruiken van materiaal. Sommige bomen zijn 
ondertussen gestorven, maar dat is de natuur. Afsterving 
hoort daarbij. Dat vind ik heel mooi. Wij blijven ook niet 
leven hé. 

De natuur neemt de installaties altijd over. Af en toe 
worden ze heuse minibiotopen en dat is heerlijk om te zien. 
Uilen en vogels nestelen zich graag tussen de takken. Ook 
planten als kamperfoelie en vlierbessen gedijen er prima. 
Dat laat ik gewoon groeien, natuurlijk.

Wilgen zijn fantastische bomen, ze zuiveren de grond en 
het water. Ze zijn ook verbonden met onze geschiedenis. 
Vroeger werd elke wei afgebakend met knotwilgen. Dat 
gaat stilaan verloren. Met mijn natuurlijke kunstprojecten 
draag ik op mijn manier bij aan het behoud van dit 
landschappelijk erfgoed.

We vergeten wel eens wat we allemaal rond ons hebben 
in de natuur. Mijn werken nodigen uit om de plek op een 
andere manier te observeren. Ze vormen een vergrootglas 
op de omgeving. De vormen en structuren van planten 
en dieren zijn zo fascinerend. In een natuurgebied in 
Groningen gebruikte ik deze ter inspiratie voor twee 
werken. Zo worden passanten zich bewust van wat er 
om hen heen groeit en bloeit. Eigenlijk ben ik een stille 
activist.

door Will Beckers & Helena Tessens

Natuurkunst

Will Beckers staat bekend om zijn openbare kunstwerken die een dialoog en relatie tussen cultuur, natuur en 
milieu laten zien. Landschap en kunst worden hierbij prachtig verweven. www.willbeckers.com
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Sentinel - Hof Ten Dijke
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Wat wil je niet zijn vandaag? Een klein 
landschapselement, tiens. Geen bos noch 
gewas, wat boeit het? Een heg al gauw voor 
wildgroei en bramen versleten. En ook een 
poel behoeft al vaak uitleg en definities. 
Hoe zou de gemiddelde Vlaming dat 
eigenlijk spellen tegenwoordig? 

Ze zitten in de hoek waar de klappen vallen, 
die snippers waar nauwelijks iemand naar 
omkijkt, die letterlijk gemarginaliseerd 
worden. En toch … zijn het vaak de 
laatste toevluchtsoorden voor onze frêle 
voorjaarsbloeiers, bieden ze jaarrond 
voedsel en nestgelegenheid voor insecten 
en vogels, begeleiden ze mens en dier 
veilig door ons kaalgeplukte en versteende 
landschap en zijn ze een zegen voor bodem 
en klimaat. Noem het en ze doen het! 

Misschien helpt het als we vanaf nu 
meer catchy termen gaan gebruiken, 
naar analogie met de wonderwoudjes 
en tiny forests? Dus: plant jij binnenkort 
een goudkant? Laat je een verticale 
bloemenweide door het landschap 
slingeren? Ruim je een oase? Heb je een 
leger knoestige veteranen onder je hoede? 
Soigneer en bewonder ze, want er zit groot 
geluk in kleine landschapselementen.

Natuurhoekje

Tijdens HOOGTIJ! Feest in Rivierpark Scheldevallei spelen de 
rivieren de hoofdrol. Want tussen Gent en Antwerpen strekt 

zich Rivierpark Scheldevallei uit, een gebied gekenmerkt door de 
unieke getijdennatuur, imposante kastelen en bloeiende dorpen en 
steden. 23 steden en gemeenten tonen je drie maanden lang de 

streek van Schelde, Durme en Rupel op een andere manier. 

 
HOOGTIJ! is een organisatie van Regionaal Landschap Schelde-Durme, 
de deelnemende steden en gemeenten en alle andere partners in het 
kader van het LIFE Sparc-project.

Alle info vind je op hoogtijscheldevallei.be.

HOOGTIJ! in beeld. Zes foto-expo’s in 
openlucht die elk op hun eigen manier 
het thema ‘De kracht van water’ in beeld 
brengen.

HOOGTIJ! voor speurneuzen. Een grote 
fietszoektocht opgedeeld in 3 lussen. Test 
jouw kennis en maak kans op één van de 
150 streekmanden.

HOOGTIJ! op smaak. Een gloednieuwe 
fietskaart met prachtige routes en 
picknickplekken. Bestel een picknickpakket 
en geniet van lokaal lekkers.

HOOGTIJ! in verhalen. Fietsroute die 
je meeneemt door het Rupellandschap. 
Beluister onderweg de 13 zalige 
luisterfragmenten over de streek.

Robin Van Heghe

21

Leven
in de rand

R I V I E R P A R K

scheldevalleiklaar voor het klimaat
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#ikhouvanmijnstreek
JOUW FOTO IN DIT MAGAZINE EN DE BEELDATABANK VAN REGIONAAL LANDSCHAP SCHELDE-DURME? 

STUUR EEN MAILTJE NAAR INFO@RLSD.BE MET ALS ONDERWERP * POSTER *!

 
Knijpen otters hun neus dicht onder water? Blijven er soms 
graatjes steken in hun keel? En waarom zwemmen ze niet 
onder bruggen door? Dat en veel meer ontdek je tijdens de 
nieuwe, reizende tentoonstelling over de otter in Vlaanderen.

De otter liet zich 30 jaar lang niet zien in België. Was hij er 
gewoon niet of verstopte hij zich te goed? Sinds 2012 duiken er 
op verschillende plaatsen in België af en toe sporen op die wijzen 
op de aanwezigheid van een otter. We treffen zulke sporen steeds 
vaker aan, hoog tijd dus om iedereen te laten kennismaken met dit 
diertje opdat we hem een warm welkom kunnen geven. 2021 is 
tenslotte het jaar van de otter!

Deze expo is een initiatief van het project Otterland, waar ons 
Regionaal Landschap aan meewerkt.

 
KALENDER 
2-29 juli: Vrijbroekpark, Mechelen 
1-29 augustus: De Kaaihoeve, Zwalm 
1-26 september: Molsbroek, Lokeren 
28 september - 10 oktober: Kerkfabriek, Geistingen 
13 oktober - 2 november: Blaasveldbroek, Willebroek

VOOR WIE? 
Voor iedereen! Groot en klein zijn welkom. De expo is ook 
toegankelijk voor kinderwagens.

.

Meer nieuws?
Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief via 

www.rlsd.be > gratis downloads of volg ons op 
www.facebook.com/ScheldeDurme

Info
V.U. Stijn Van Belleghem, Markt 1, 9230 Wetteren • 

Eindredactie & Realisatie Helena Tessens & Eva Galle 
& Bart Mels (RLSD) • Druk op 100 % gerecycleerd 

papier, Drukkerij VD, Temse • Oplage 10.000 
exemplaren • Depotnummer D/2021/12835/3 

Contact
Markt 1

9230 Wetteren  
info@rlsd.be
09 210 90 50

Met dank aan
de Provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen, de 

Vlaamse overheid, Europa en onze 22 aangesloten 
gemeenten en steden voor hun financiële steun en 

de fijne samenwerking      . 

deze personen voor hun bijdrages aan de artikels in 
dit magazine: Eliza Romeijn-Peeters, Lies Vervaet, 

Robin Van Heghe,  Ann Sels, Will Beckers,  Stef Van 
Audekercke, Jan Maertens en Harm Pauwels.

voor de foto's en infographics:
vildaphoto, pexels.com en freepik.com

Regionale Landschappen Zuid-Hageland, Dijleland, 
Brabants Kouters, Noord-Hageland , Pajottenland 

& Zennevallei en Provincie Vlaams-Brabant voor 
hun inspirerende brochures: Hagen , heggen en 

houtkanten & Knotbomen, knoestige knapen. 

Speciale dank aan 
Eva Galle  zonder wie de landschapskrant niet zou zijn 

wat ze is vandaag! We wensen haar veel succes in 
haar nieuwe professionele uitdaging!

klaar voor het klimaat

Meer info via www.rlsd.be  Actuele info: wwf.be/nl/evenementen/otterexpo

Tot gauw?
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Expo Olga De Otter

DE
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LANDSCHAP

R I V I E R P A R K

scheldevallei

https://www.wwf.be/nl/evenementen/otterexpo
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Een hele zomer feest met HOOGTIJ!

www.hoogtijscheldevallei.be

Openlucht fototentoonstellingen
Picknickroutes
Fietszoektochten
Luisterroute

klaar voor het klimaat

DIT EVENEMENT IS 
MOGELIJK DANKZIJ 
DE BIJDRAGE VAN DE 
EUROPESE UNIE IN 
HET KADER VAN HET 
PROJECT LIFE SPARC

R I V I E R P A R K

scheldevallei

S
PEU R N E U Z ENV O O RIN  B E E L D

O
P  S M A A K

IN  V E R H A L EN

van 20.06 
tot 19.09


