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WAAROM 
DE ENE BOOM 

DE ANDERE NIET IS

REDDEN BOMEN
ONZE STEDEN? 

en ook
HET IS UITDAGEND & EEN 
TIKKELTJE GEVAARLIJK: 

KNOTTERS GETUIGEN!

SAMEN LANDSCHAP, NATUUR & ERFGOED VERSTERKEN NAJAAR 2019

# ikhouvanmijnstreek
de bomen in

EEN GRATIS UITGAVE VAN REGIONAAL LANDSCHAP SCHELDE-DURME



Punten en lijnen in het landschap
TUSSEN DE DURME EN DE OUDE DURME 
IN WAASMUNSTER | VILDAPHOTO – YVES ADAMS



4. KNALPRESTATIES
Over onze Jan die een boek schreef 
en onze 800 vrijwilligers die jaarlijks 
2.000 bomen knotten >>

6. EEN BLIK OP DE TOEKOMST
Over hoe we vandaag al aan onze 
toekomst kunnen werken door 
slim bomen te planten >>

9. EEN GOEDE VRAAG 
Over waarom populieren op de 
ene plek worden gekoesterd en 
elders worden gerooid >>

11. MIJN DAGBOEK
Over wat collega Eliza allemaal 
doet als landschapsmedewerker! >>

14. BOMEN VOOR IEDEREEN
Over de levensbelangrijke band die 
wezens groot en klein met bomen 
hebben >> 

18. EEUWIGE BAKENS
Over hoe bomen al eeuwen onze 
bakens in het landschap zijn >>

20. TOT GAUW?
Over waar je ons de komende 
weken tegen het lijf kan lopen >> 

22. MARINA’S MOMENTUM
Over genieten van de schoonheid 
om ons heen >>

Aangename kennismaking! 

Enkele maanden geleden werd ik verkozen als nieuwe voorzitter van 
Regionaal Landschap Schelde-Durme, een taak die ik met veel plezier 
op mij neem!  

Het thema ‘Bomen’ van dit najaarsnummer van de Landschapskrant 
ligt mij als Oost-Vlaams gedeputeerde bevoegd voor onder andere 
Klimaat, maar ook als rasechte natuurliefhebber, heel nauw aan het 
hart. Ik hoef u niet te vertellen hoe noodzakelijk bomen wel niet zijn 
in onze strijd tegen de klimaatopwarming, maar ook om nog zoveel 
andere redenen! 

Klimaat en Natuur vormen twee belangrijke speerpunten in het beleid 
van het nieuwe Provinciebestuur. We zetten de komende jaren sterk 
in op meer natuur in onze provincie, op het behoud van de open 
ruimte en landschappelijke erfgoedwaarden en op biodiversiteit. 
Regionaal Landschap Schelde-Durme is en blijft hierbij een belangrijke 
partner. Ik kijk ernaar uit om de komende jaren in een waaier aan 
projecten samen te werken aan een klimaatbestendig landschap en 
een klimaatgezonde provincie voor elke Oost-Vlaming!

Hartelijke groeten, 
 
 

Riet Gillis 
Voorzitter Regionaal Landschap Schelde-Durme
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AWEL EDDY, 
GE LIGT NOG IN UWE NEST...

MOE? AAN UWE LEEFTIJD?
IN MIJN TIJD... BLA BLA BLA

EUH GAST...

JA, KET. GISTEREN BOOMBAL, IK BEN MOE

© JULIE DECUYPER

en meer!

OUD MAAR NIET VERSLETEN.
Rott end hout in de stam, takken of 
wortels. Vruchtlichamen van schim-
mels. Holtes. Een natuurlijk reduce-
rende kroon, die kleiner en kleiner 
wordt. Een boom hoeft helemaal 
niet oud te zijn om veteraankenmer-
ken te vertonen. Ze ontstaan onder 
invloed van de omgeving, door na-
tuurlijke beschadigingen of actief 
beheer. Een veteraanboom kan nog 
tientallen tot honderden jaren blij-
ven leven in goede conditie. Zelfs 
stervende veteraanbomen kunnen 
nog tientallen jaren mee. En daar 
bewijzen ze het landschap en de na-
tuur een grote dienst mee.



“Voor ik bij Regionaal Landschap Schelde-Durme aan 
de slag ging als landschapsmedewerker, mocht ik het 
bezoekerscentrum van Donkmeer uitbouwen voor vzw 
Durme. Zes jaar lang verdiepte ik mij er in het landschap en 
de natuur, maar ook in de buurt en de verenigingen. Toen 
al viel me op hoeveel mensen de Donk in hun hart dragen. 
Van straatarm tot steenrijk. Van landbouwer tot jager. Van 
wandelaar tot visser. Velen hebben mij geholpen om dit 
boek te schrijven.”

Met zijn boek wil Jan niet alleen historische kennis over 
natuur en landschap in de regio vastleggen, maar ook de 
mensen eren die hun kennis met hem deelden. “Vroeger 
stonden de mensen veel dichter bij de natuur: ze waren er 
afhankelijk van. Precies daarom kunnen we zoveel leren uit 
hun verhalen. Hoe het landschap en de natuur er vroeger 
uitzagen, bijvoorbeeld. Zo kwam ik te weten dat ze hier 
vroeger aan ‘pelsentrekken’ deden: op het Donkmeer 
krabbescheer ophalen en drogen om het dan te vermengen 
met koeienstront. Daarmee bemestten ze hun velden. 
Vandaag is die waterplant hier uitgestorven, maar ooit was 

het dus een veel voorkomende 
soort. Boeiend, toch?”

Je leest het al: Jan heeft zich 
serieus moeten inhouden 
om het hoofdstuk over oude 
(landbouw)gebruiken binnen 
de perken te houden. “Ik hoop 

dat het me gelukt is om een boek af te leveren waar je als 
‘leek’ graag af en toe eens een stukje in leest en waar je 
als ‘kenner’ op kan terugvallen als naslagwerk. Het boek 
viert immers het 50-jarige bestaan van vzw Durme, dat 
iedereen met een hart voor de natuur wil samenbrengen. 
In haar beginjaren was de vzw een pionier. Ondertussen is 
de kennis over natuur- en landschapsbeheer sterk gegroeid. 
Toch zal historische kennis altijd belangrijk blijven, onder 
meer om na te gaan wat we door herstel kunnen bereiken.” 

Op de cover van het boek staat een tafereel dat veel 
fotografen tot poëtische beelden inspireert: de bomen 
‘in’ het Donkmeer. “Eigenlijk staan ze op paden die ooit 
tussen turfputten voorzien waren om turf te drogen of te 
transporteren. Alleen de paden waarop bomen geplant 
werden, zijn – samen met de bomen – bewaard gebleven.”

Onze collega 
Jan Maertens 
heeft een boek 

geschreven! 
 

Het is een klepper van 300 pagina’s geworden die de 
natuur- en landschapswaarden langs de historische 
scheldemeander in Berlare beschrijft. Jan heeft er 

met al z’n passie, kennis en kunde drie jaar hard aan 
gewerkt. Meer dan 150 mensen hielpen mee waar ze 

konden. Het charisma van de Donk en de auteur zitten 
er zeker voor iets tussen. Maar er is meer.

Het boek ‘De Donk’ kost 40 euro en is vanaf 2 december te koop in 
Onthaalpoort Donkmeer, Donklaan 123 in Berlare. Info: donk@vzwdurme.be
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Jan blijft nauw betrokken bij de Donk. Tijdens 
de kantooruren is hij bij ons aan de slag als 
landschapsmedewerker. Daarbuiten stroopt hij 
als vrijwilliger de mouwen op voor vzw Durme 
en Natuurpunt. Samen met vele partners zetten 
al deze organisaties mee hun schouders onder 
het natuurinrichtingsproject Berlare. Dat wil de 
omgeving van Berlare Broek en Donkmeer verder 
ontwikkelen voor mens en natuur. Inspanningen 
die bijdragen aan een nog mooier Rivierpark 
Scheldevallei!  door Eva Galle

R
LS

D
 -
 J

U
LI

E 
D

EC
U
Y
P
ER

Knalprestatie



Knotten jullie elke winter? 
Luc: Ik zeker de laatste 10 à 15 jaar wel. Ik heb 4 schapen-
weides waar ik gefaseerd te werk ga. Meestal knot ik vrij 
vroeg, in november al, als er nog bladeren op de takken 
staan. Dan laat ik de takken liggen en eten de schapen de 
bladeren en twijgen op. Ik plant ook regelmatig nieuwe 
knotbomen aan. De komende jaren gaan Jan en ik samen 
een knotteam vormen. Mijn pensioen wenkt (glimlach).

Wat doen jullie met het hout? 
Jan: Als brandhout gebruiken voor mijn kachel. Een recent 
model met hoog rendement. Luc: Ik ook. Ik gebruik het ook 
voor onze bakoven en als rijshout om erwten op te kweken. 

Hebben jullie tips voor 
beginnende knotters?  
Jan: Knotten is een van de 
gevaarlijkste jobs: in de 
hoog te werken én met een 
gevaarlijke machine. Daarom: 
veiligheid voorop! Stop 
ermee als je moe wordt. 
Wil je in de boom gaan 
staan, onderzoek de boom 
dan eerst goed. Houd twee 
handen aan de zaag. En klop 
eerst even op de stam om de 
dieren te verwittigen, zodat 
ze tijdig kunnen ontsnappen. 
Luc: ‘Bezint eer ge begint’: 
begin er niet aan zonder 
goed na te denken, zonder 
de boom goed te bekijken, 
zonder je machine goed te 
leren kennen. Een kettingzaag 
is een ‘goe machien’, maar 
het blijft een gevaarlijke 
machine. En als het kan, 
vergeet dan tussendoor niet 
van de natuur te genieten.

‘Veiligheid voorop’
 

Kromme ladders, blauwe plekken, ingezaagde vingers, 
een haak en touw tegen het gezicht gesmakt krijgen, …. 

Dat bomen knotten niet zonder gevaar is, kunnen 
Luc De Kerpel (58) en Jan Praet (35) je uit ervaring 

vertellen. “Je mag er 1.000 geknot hebben,  

elke boom blijft anders.”

“Een knotboom waar je aankan en waar alles kan vallen in 
de richting dat het hangt, dat is een droom. Maar het komt 
enorm weinig voor. 1 op de 50 keer misschien”, schatten Luc 
en Jan. “Logisch, aangezien de meeste knotwilgen historisch 
gebruikt werden als erfafscheiding en dus aan afsluitingen of 
langs beken staan.” 

Hoe lang knotten jullie al? 
Luc: Ik was amper 10 jaar toen ik voor het eerst meeging 
met mijn vader om te knotten bij mijn grootvader. In die 
tijd deden we alles met de hand. Pas toen ik 18 à 20 was, 
werkte ik voor het eerst met een kettingzaag. Jan: Ik heb 
voor het eerst geknot op jullie cursus ‘Veilig knotten met 
de kettingzaag’. Maar ik werk al langer met de kettingzaag, 
want ik zaag professioneel. 

Waarom knotten jullie?  
Jan: Het is uitdagend, er zit wat gevaar in, en je kan het hout 
achteraf gebruiken. Luc: Je kan je uitleven. Ik vind het een 
avontuur op zich. 

Jullie volgden vorig knotseizoen allebei onze knotcursus.  
Staken jullie er wat van op? 
Luc: Ik heb veel ervaring met knotten, maar kon toch een 
aantal goeie tips meenemen uit de cursus. Onder meer 
hoe je spintsneden aanbrengt om te voorkomen dat het 
spinthout inscheurt wanneer de tak valt. Of hoe je een 
tak de gewenste richting kan geven met de velsnede en 
de breuklijst. En ook hoe je takken bij het vallen kan laten 
overwippen zodat er geen terugslag is. Ik heb deze tips 
meteen uitgetest! Jan: Ik heb ook veel opgestoken. Ik volgde 
de cursus omdat ik merk dat knotten veel risicovoller is dan 
pakweg boombeheerwerken uitvoeren op 15 à 20 meter 
hoogte.

In de werkkoffer 
van Luc & Jan:

4 kettingzagen van Stihl 

1 kettingzaag van 
Shindaiwa (de kleinste 
snoeizaag die er bestaat)

1 uitschuifbare 
stokzaag van Echo

3 grotere snoeizagen 
een trekzaag (om te 
gebruiken op feest-
dagen, wanneer je geen 
lawaai mag maken)

Enkele boogzagen 

1 kapbijl (handig als  
je eens vastzit met je 
ketting)

1 hakselaar 

1 zaagbroek 

handschoenen 

veiligheidsschoenen

1 helm met rastervizier 
en met oorbescherming 

1 snoeigordel met 
versteviging vooraan
 
kniestukken

1 zonnebril in plaats 
van een veiligheidsbril 

Zoek jij een knotter of wil je mee knotten? 
Surf dan naar www.goedgeknot.be 

Duurzamer stoken met brandhout? 
www.lne.be/15-tips-om-binnen-te-stoken 

door Katrien Devriendt
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http://www.goedgeknot.be
http://www.lne.be/15-tips-om-binnen-te-stoken


Voordeel 1: gezond effect

Studies tonen het aan: regelmatig in het groen vertoeven is 
goed voor onze gezondheid. Je kan je beter concentreren, 
geneest sneller, voelt je minder angstig, ervaart een hogere 
pijndrempel en ziet zowel je stressniveau als bloeddruk 
dalen. Omdat groen uitnodigt om naar buiten te komen en 
te bewegen, daalt de kans ook op overgewicht en verhoogt 
het sociaal contact. Daardoor voelen we ons gelukkiger 
of minder eenzaam. Hoezeer bomen in de buurt als een 
meerwaarde worden gezien, bewijst de immomarkt (jawel). 
Zowel burgers als bedrijven ervaren straten met bomen 
als aantrekkelijker en vestigen zich bij voorkeur hier. Het is 
dus geen toeval dat huizenprijzen in een groene wijk hoger 
liggen dan die van vergelijkbare huizen in een ‘grijze’ wijk. 

Voordeel 2: meer natuur 

Bomen brengen leven in de brouwerij. Veel soorten insecten 
en andere organismen vinden er een thuis. En dat is een 
goede zaak! Hoe meer verschillende soorten, hoe beter 

het evenwicht en hoe minder kans op insectenplagen. 
Bovendien trekt een stenig landschap vooral stadsduiven, 
kraaiachtigen en meeuwen aan, terwijl een groen 
stadslandschap eerder gepaard gaat met zangvogels, 
vlinders en egels. Wist je dat veel organismen afhankelijk 
zijn van bomen en struiken voor hun voortbestaan? Dieren 
gebruiken deze groene ‘punten en lijnen’ (ofte ecologische 
stapstenen en corridors) om zich te verplaatsen, te voeden, 
te schuilen en nesten te maken. 

Voordeel 3: natuurlijke airco’s 

Steden zijn meestal warmer dan het omliggende platteland. 
De stenen huizen, pleinen en straten nemen veel warmte op 
en geven die maar langzaam weer af. Tijdens een zomerse 
dag wordt het in het hartje van een stad gemiddeld 2 tot 
3 graden warmer dan in een landelijke omgeving en het 
verschil kan zelfs oplopen tot 9 graden! Ook in kleinere 
steden en dorpen doet dit effect zich voor. Bomen, struiken 
en ander groen kunnen de temperatuur in een stad helpen 
verlagen. Grote bomen halen eenzelfde rendement als 6 tot 

Een blik op de toekomst  

Schaduw op zonnepanelen, afgevallen bladeren en vruchten, opgeduwde stoeptegels, onvoldoende beheer, …  
Waar bomen in straten staan, ontstaan ergernissen. Maar wegen de nadelen op tegen de voordelen? En hoe 

belangrijk zijn bomen in de toekomst voor versteende omgevingen? We zetten enkele gedachten op een rijtje. 
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8 airco’s, gewoon door water te verdampen. En 
in hun schaduw loopt de gevoelstemperatuur 
natuurlijk ook veel minder hoog op.

Voordeel 4: minder overlast 

Anders dan bij verharde plaatsen zoals straten 
krijgt water rondom bomen de kans om in 
de bodem te infiltreren. Vegetatie neemt het 
op, verdampt het en het grondwater wordt 
aangevuld. Zo tackelen bomen de kans op 
wateroverlast. Tegelijk pakken ze nog andere 
soorten overdaad aan, zoals CO2-uitstoot, 
luchtverontreiniging en geluidsoverlast. 

Ja, maar...

Meer aandacht voor bomen, ook in verstedelijkt 
gebied? Ja, dat is zeker nodig. Toch brengt dit 
positieve verhaal ook enkele dilemma’s met zich 
mee. Want bomen ondervinden natuurlijk ook 
zelf last van het extremere klimaat. Wat als blijkt 
dat vooral exoten (niet-streekeigen soorten), 
allochtoon plantgoed (met buitenlandse origine) 
of cultivars (artificieel door mensen ontwikkelde 
soorten) beter bestand zijn tegen veel wind, 
droogte en wateroverlast? Of: in hoeverre 
moet de bioloog in ons het ‘ideaalbeeld’ van 
autochtoon plantgoed loslaten...? 

Actie 1: Toekomstbomen

Bomen in de stad krijgen heel wat te verduren. Steeds meer verharding, een 
extremer wordend klimaat, beschadigingen aan wortels door ondergrondse 
werken, verdichting van de bodem door parkerende auto’s. Het maakt ze vatbaar 
voor ziektes, verstoort hun groei en verkort hun levensduur. Daarom zijn op straat 
vooral kleine bomen te zien. En dat is zonde! Want hoe groter de boom, hoe 
groter het voordeel: meer schaduw, meer verdamping, meer opvang van fijn stof, 
meer ophoud van CO2, meer zuurstof, meer leefruimte en voedsel voor allerlei 
organismen. Gelukkig kan het, grote bomen in steden en gemeenten! Hoe? Door 
in te zetten op toekomstbomen: een boom die in een straat of op een plein zowel 
boven- als ondergronds de ruimte en zo garantie krijgt op een lange toekomst. 

 
Actie 2: Een Bomenplan

Investeren in duurzame bomen betekent doordacht boomsoorten en -variëteiten 
kiezen, aanplanten en beheren. Kan bodemverdichting (samendrukking van de 
bodem) vermeden worden? Hoeveel wortelruimte is er nodig? Is de oppervlakte 
voor waterinsijpeling voldoende groot? De gemeente Buggenhout wil de oefening 
grondig doen voor de wijk ‘Lentepark’. Ze liet een bomenplan op maat uitwerken 
die ons Regionaal Landschap verder zal concretiseren. Zo investeert Buggenhout 
in een duurzame toekomst voor haar straatbomen! 

Actie 3: De bomen een handje helpen

Wie elektrisch rijdt, helpt bomen een handje om de lucht zuiver te houden. 
Vorig jaar deed ‘Hera’ haar intrede in Wetteren. Deze elektrische deelauto is een 
project van ons Regionaal Landschap, Partago en de gemeente Wetteren in het 
kader van het project ‘Energie Ambassadeurs’ van de Provincie Oost-Vlaanderen. 
Tijdens de kantooruren mogen wij exclusief met Hera op pad gaan. Voor en na 
de kantooruren, tijdens het weekend en op feestdagen kan iedereen een 
beroep op haar doen. Dankzij Hera werd gemiddeld al 1.305 kg CO2 bespaard 
(de productiekost van de wagen hebben we al afgetrokken). Goed voor een 
gemiddelde hoeveelheid CO2 die 58 bomen jaarlijks vastleggen. 

In juni 2017 trokken 
enkele RLSD-collega’s 
samen met Springzaad 
vzw naar Freiburg, een 
Duitse duurzame stad. 
Wat ze daar te zien 
kregen, zindert nog 
steeds na... 
Een verslagje vind je 
terug op www.rlsd.
be/nieuws/freiburg-
inspireert-nme-team

R
LS

D
 -
 M

L
R
LS

D
 -
 J

D
C

R
LS

D

http://www.rlsd.be/nieuws/freiburg-inspireert-nme-team
http://www.rlsd.be/nieuws/freiburg-inspireert-nme-team
http://www.rlsd.be/nieuws/freiburg-inspireert-nme-team


Actie 4: Nadenken over groenpolen

Door versnipperde stukjes bos en groen met elkaar te 
verbinden kunnen ‘groenpolen’ ontstaan: uitgestrekte 
groene longen in of net buiten de stad, waar mens en 
dier tot rust kunnen komen. Een groenpool ontwikkelen 
vergt veel inspanningen en overleg. Ons Regionaal 
Landschap draagt er graag haar steentje toe bij:

Groenpool Aalst. Ten zuiden van Aalst liggen het 
stadpark, het Osbroek, de Gerstjens, het Heuvelpark, het 
Kluisbos en de Wellemeersen. Mooie gebieden die al 
heel wat te bieden hebben. Met ons strategisch project 
Landschap van Erembald tot Kravaalbos willen we deze 
zones met elkaar verbinden en ervoor zorgen dat ze 
op een aantrekkelijke en veilige manier te bereiken zijn 
vanuit de omliggende woonkernen. Hierdoor zal een 
gebied van wel 800 hectare open ruimte ontstaan  
dat tot aan de poort van de stad Aalst reikt. 

Groenpool Tielrode (foto). Samen met Natuur en Bos, 
de provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Temse 
maakte Rivierpark Scheldevallei een visie op voor de 
‘Groenpool Tielrode’. Die helpt om de natuur en de 
landbouw beter af te stemmen op de bewoning en 
omgekeerd. De komende jaren willen alle partners deze 
visie samen uitvoeren. Zo zal de vallei van de Vlier beek 
een prachtige, brede groene corridor worden van 
boven aan de Wase Cuesta tot aan de Durme! 

Groenpool Sint-Niklaas. Het Puitvoetbos, vlakbij Waasland 
Shopping Center gelegen, heeft alles in zich om uit te groeien 
tot dé groene long voor de inwoners van de stad Sint-Niklaas. 
Je treft er loof- en naaldbossen, verschillende jeugdlokalen, 
een bivakzone, een vijver, een tennisclub, landbouwgebieden 
en private gronden. Het stadsbestuur van Sint-Niklaas wil dit 
bosgebied uitbreiden met oog voor zowel natuurbeheer en 
-beleving als de aanwezige landbouw en recreatie. Al deze 
verschillende functies met elkaar verbinden is een extra 
uitdaging waarbij ons speelnatuurteam het stadsbestuur 
graag helpt. Door zoveel mogelijk mensen te betrekken en te 
bevragen maken we werk van een duurzame toekomstvisie 
voor het Puitvoetbos.

Groenpool Wichelen. Met zijn mooie ligging aan de Schelde, 
zijn overstromingsgebieden en zijn meersen beschikt de 
gemeente Wichelen al over een mooie groenpool, maar 
eentje die nog niet voldoende toegankelijk is. Met de 
herinrichting van de Molenkoutersite, die zelf natuurlijker en 
socialer wordt, grijpen meerdere partners de kans om deze 
gebieden alsnog met de dorpskern te verbinden. Bijvoorbeeld 
met nieuwe wandelpaden of trage wegen. Na een intensief 
participatietraject vertaalde ons speelnatuurteam alle 
geopperde wensen naar een eerste visueel toekomstbeeld. Zo 
is de site al een stapje dichter bij haar nieuwe bestemming als 
groene ontmoetingsplaats voor de bewoners en het personeel 
van de zorginstelling, de buurt en de scholen. 

door Eliza Romeijn-Peeters
m.m.v. Chantal Colen, Katrien 
Devriendt, Ann Sels, Lien Van 
Langenhove & Tom Wezenbeek
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Waar je gaat langs Vlaamse wegen, 
kom je populieren tegen! 

Overal duiken canadapopulieren op, een soort die snel groeit 
en in korte tijd waardevol hout oplevert. Daarvan worden 
fineer, kratten, pallets, papier, triplex, kasten, lucifers en zelfs 
planken vloeren gemaakt. Dankzij deze ‘Canada’s’ konden onze 
grootouders gronden die te vochtig waren om op te boeren 
tóch economisch benutten. Hele bossen werden ervan aan-
geplant, maar ook mooie slingerende lijnen in het landschap, 
langs wegen, waterlopen en landbouwpercelen. 

Omdat deze populieren niet inheems zijn (je leest er meer over 
op p.12), werden ze lange tijd als minder waardig beschouwd. 
Strevend naar inheems gemengd loofbos, was rooien lange tijd 
zelfs een omvormingsmaatregel die slechts weinigen in vraag 
stelden. Ook in natuur reservaten en domeinbossen moesten 
de populieren eraan geloven. Intussen weten we wel beter.

In onze bosarme regio zorgden die voormalige plantages voor 
een snelle vorming van zones met een vochtig, koel en stabiel 
microklimaat, typisch voor een bosmilieu en noodzakelijk voor 
de echte bossoorten. Omdat de omstandigheden binnenin 
deze bossen nog voldoende lichtrijk bleven, treffen we er nu 
vaak heel wat moois aan: een goed ontwikkelde kruidlaag met 
voorjaarsbloeiers, een gevarieerde struiklaag en boomsoorten 
zoals zomereik, die op termijn toch de bovenhand halen op 
de kortlevende populieren. Bovendien hebben we de snelle 
toename van het broodnodige dood hout in ons bosareaal 
vooral te danken aan de aftakelende populierenaanplantingen. 
Zoveel dieren varen daar wel bij. De zeldzame mopsvleermuis, 
bijvoorbeeld, en de vermiljoenkever. Door dit dode hout is 
de kans groot dat we deze habitatrichtlijnsoort (= Europees 
beschermd) binnenkort ook in onze regio mogen verwelkomen 
(ontdek op p.17 hoe waardevol dood hout ook in je eigen tuin is!).

Tenzij het de bedoeling is om de waardevolle open vegeta-
ties te herstellen waarop populieren in het verleden helaas 
dikwijls werden ingeplant, verdienen de populieren minstens 
eerherstel en postuum misschien zelfs een klein eerbetoon. 
Afgezet tegen de ontwikkelingsduur van een volwaardig bos-
ecosysteem is ons mensenleven alleszins te kort om op basis 
van de vandaag beschikbare wetenschappelijke inzichten een 
laatste oordeel over hen te vellen.  

door Robin Van Heghe 
& Jan Maertens

‘Kiezen is verliezen, 
ook in natuurbeheer’

Met het Sigmaplan geeft Vlaanderen ruimte aan de 
Schelde en haar bijrivieren. Dat gaat gepaard met 
flinke werken, van baggerwerken tot dijkophogingen. 
Ook bomen kappen, veelal populieren, hoort daar 
soms bij. Maar waarom? En is dat geen zonde? 
We vragen het aan Elias Verbanck, projectleider bij 
Natuur en Bos van de Vlaamse overheid.

Waarom worden er soms bomen gekapt  
langs de Schelde?
Elias: Dat is nodig om stukken van de vallei terug 
te kunnen geven aan de natuur. Meestal gaat het 
om populieren die jaren geleden in monotone rijen 
aangeplant werden voor productiehout. Veel van 
die bomen lijden aan de roestziekte door de hoge 
luchtvochtigheid langs de Schelde. Komt het getij in 
de overstromingsgebieden binnen, dan sterven ze. 
Daarom is ervoor gekozen om de bomen te rooien. 

Gaat er door het kappen geen natuur verloren?
Elias: Kiezen is verliezen, ook in natuurbeheer. Het 
klopt dat Vlaanderen naar Europese normen slechts 
een beperkte oppervlakte bos heeft. De Vlamingen 
zijn zich daarvan bewust en zijn gesteld op de stukjes 
bos die her en der over het landschap verspreid 
liggen. Er zijn echter nog andere vormen van natuur 
die vaak veel zeldzamer zijn dan bosvegetaties, zoals 
de getijdennatuur die hier door het rooien van de 
bomen opnieuw een kans krijgt. 

Waarom is getijdennatuur waardevoller dan  
de populierenbossen?
Elias: Deze natuur is vrijwel nergens in Europa 
te vinden. De Vlaamse overheid wil deze unieke 
en waardevolle getijdennatuur behouden en 
ontwikkelen. Dat gebeurt vooral met het Sigmaplan. 
Door overstromingsgebieden aan te leggen langs de 

Waarom de ene boom 
de andere niet is
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De zeldzaamste in ons land 

Met haar statige voorkomen, een stamomtrek van bijna 5 meter 
en een kruin van wel 30 meter breed deden de geruchten al 
langer de ronde: in het Landschap van Erembald Kravaal staat een 
zwarte populier, de meest bedreigde en zeldzame boomsoort in 
ons land. 

Een zwarte populier onderscheiden van een andere populier is 
experten materie. Op het oog valt er niet aan te beginnen. Beslis 
maar eens of een blad ruitvormig is of ‘driehoekig tot ruitvormig’. 
We besloten ‘het mysterie’ voor te leggen aan specialisten van 
het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) en Onroerend 
Erfgoed van de Vlaamse overheid. Standaard genetisch onderzoek 
gaf nog geen definitief uitsluitsel. Verder onderzoek drong zich 
op.

Hoewel de mastodont in kwestie uiteindelijk toch geen zwarte 
populier bleek te zijn, was er wel degelijk goed nieuws! Hier staat 
een ‘Marilandica’, een populierenvariëteit die intussen even 
zeldzaam is geworden als de zwarte populier. De Marilandica 
ontstond in de Amerikaanse staat Maryland (vandaar haar naam) 
door de Europese en de Amerikaanse zwarte populier te kruisen. 
Opvallendste kenmerken? Een donkere stam met gegroefde bast, 
een brede kruin en doorhangende takken. Marilandica’s kunnen 
tot 200 jaar oud worden en daar is dit exemplaar aardig naar op 
weg!

Niet alleen de boom zelf is bijzonder, ook haar plaats in het land-
schap. Je vindt deze Marilandica op het kruispunt van drie per-
celen, tussen het weiland en een bos van maar liefst 300 jaar oud 
(op p.18 kom je meer te weten over de historische functies van bomen).

Ga wandelen in het ‘Landschap 
van Erembald tot Kravaalbos’ en 

ontdek hoe oude bomen als deze 
ons helpen bij de herintrede 

van zwarte populieren in het 
landschap! Vraag een gratis 

exemplaar aan via info@rlsd.be

Schelde ontstaat ruimte om water op te vangen 
bij gevaarlijk hoge waterstanden. Tegelijk brengt 
het extra water een brede strook natuur tot leven 
langs de oevers. Goed voor 2.000 hectare nieuwe 
getijdennatuur. Dankzij de financiële steun van 
Europa binnen het project LIFE Sparc kunnen we 
met het Sigmaplan de komende jaren alvast flinke 
stappen vooruit zetten in acht gebieden verspreid 
over Bornem, Dendermonde, Hamme, Temse en 
Waasmunster.

Tot slot: wordt de oppervlakte aan gekapte bo-
men op een bepaalde manier gecompenseerd? 
Elias: Jazeker. Bos dat verdwijnt wordt op een 
andere, betere plek binnen het Sigmaplan heraan-
geplant. Zo blijft de bosbalans voor het volledige 
Sigmaplan in evenwicht. Een groot deel van de 
estuariene gebieden in de Schelde liggen trou-
wens in het zoetwatergedeelte. Hier ontwikkelt 
zich spontaan wilgenvloedbos. Zo maken we hon-
derden hectaren natuurlijk bos, en dan nog van 
een uiterst zeldzaam type. Hier vinden heel wat 
typische Scheldesoorten een geschikt leefgebied, 
denk maar aan vissen zoals de fint en de paling en 
vogels zoals de lepelaar en de woudaap.

door Lise Neirinckx m.m.v. Natuur en Bos
Lees meer over het Sigmaplan op www.sigmaplan.be

KLIMAATGIDS WORDEN? 
Ben jij al een gids en wil je graag verhalen 
als deze vertellen? In februari 2020 start de 
opleiding ‘Klimaatgids’ waarin je alles te weten 
komt over de overstromings gebieden in de 
Scheldevallei. Info: www.life-sparc.eu

MEE WANDELEN? 
Tot midden mei 2020 worden regelmatig 
klimaat- en werfwandelingen georganiseerd 
in de Life SPARC-Sigmagebieden. Een 
overzicht vind je op de achterkant van deze 
#ikhouvanmijnstreek. Info: www.life-sparc.eu

door Koen De Rijck 
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Wat doe jij, 
Eliza Romeijn-Peeters?

11

( 1 )  Dagelijks fiets ik via de Schelde naar en van het werk, dwars door 
ons werkingsgebied. Onze unieke getijderivier inspireert mij elke dag.

( 2 )  De nieuwe eigenares van deze opmerkelijke woning vroeg advies 
aan het Landschapsloket. Ze wil zowel de woning als de grond errond 

inrichten met respect voor het landschap, natuur en erfgoed. Ik hou ervan 
om mijn ideeën te delen, mensen te leren kijken naar het landschap en 

hen te doen beseffen hoe relevant hun bijdrage kan zijn op ecologisch én 
landschappelijk vlak. 

( 3 )  Samen met andere Regionale Landschappen werken we aan 
een Loket Onderhoud Buitengebied (LOB) dat gemeenten helpt 
om hun kleine landschapselementen beter te beheren. Hier geef ik 
een demonstratie aan enkele ambtenaren die deelnamen aan een 
studiedag waarop we het systeem voorstelden.  

( 5 )  RLSD bestaat uit een zeer divers team. Collega’s met verschillende 
opleidingen en achtergronden werken hier samen. Het is een zeer 
boeiende werkomgeving. Over de projectgrenzen heen vragen we 
regelmatig raad aan elkaar. Hier leg ik een adviesvraag voor aan mijn 
collega Chantal (van team speelnatuur). Door met anderen hun visie en 
inzichten rekening te houden, maak ik mijn adviezen extra sterk.

 ( 4 )  Het aanplanten van kleine landschapselementen is één ding, ze goed 
beheren een ander. Hoe kan je aan mensen zonder achtergrondkennis 

beheertips meegeven die én begrijpelijk én realiseerbaar én degelijk zijn? 
Over deze vraag buig ik mij hier samen met collega’s van andere Regionale 

Landschappen en de Provincie Antwerpen.

( 6 )  Onze vereniging heeft na 13 jaar bestaan al zoveel adviezen en 
realisaties op haar naam staan, dat we soms het overzicht dreigen te 

verliezen. Ook voor nieuwe collega’s is het niet makkelijk om te weten 
waar wij al actief zijn geweest. Daarom heb ik een methode uitgewerkt 

om digitaal bij te houden waar we op terreinbezoek zijn geweest.  
Hier test ik die voor het eerst uit.
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Net zoals mensen goede genen kunnen doorgeven, doen 
ook bomen en struiken dat. De exemplaren die zich hier 
zo lang geleden ontwikkelden, stemden zich gedurende 
eeuw en af op de lokale bodem, temperatuur en voch-
tigheid. Tegelijk pasten onze fauna en flora zich aan hun 
groei- en bloeicyclus aan. Denk maar aan de vogeljongen 
die precies geboren worden op het moment dat hun favo-
riete rupsen massaal van de malse, pas uitgelopen blaadjes 
beginnen te smullen. Een ecologisch meesterwerkje!

Hoeveel genetisch zuivere afstammelingen van deze 
bomen en struiken zijn er vandaag nog in het landschap?
Eliza: Helaas niet meer dan 5 procent. Enerzijds omdat er 
zoveel kleine landschapselementen en dus ook afstammelin-
gen verdwijnen uit het landschap, anderzijds door de import 
van goedkoper plantmateriaal uit andere delen van Europa.

Waarom is dit slecht nieuws?
Eliza: Omdat dit onze biodiversiteit aantast. Plantjes die 
gekiemd zijn uit geïmporteerd materiaal, zijn minder 
aangepast aan ons klimaat en vatbaarder voor ziektes en 
plagen. Vaak volgen ze ook een ander ritme dan wat onze 
fauna en flora nodig hebben om te overleven. Bovendien 
verspreiden ze hun erfelijke informatie door autochtone 
planten van dezelfde soort te bestuiven. Daardoor zijn 
sommige autochtone soorten bijna uitgestorven.

Wat kunnen we doen?
Eliza: Zoveel mogelijk ‘Planten van Hier’ planten! Dat zijn de 
plantjes die worden opgekweekt uit de geoogste zaden van 
oeroude bomen, bosjes, hagen, ... (vaak gaat het om ‘histori-
sche’ exemplaren, zie p.18!) Met ons Regionaal Landschap pro-
beren we het goede voorbeeld te geven. Zo plantten we de 
afgelopen 5 jaar bijna 74.000 ‘Planten van Hier’ aan binnen 

projecten. Maar ook jij kan bij de boomkweker vragen naar 
het label ‘Plant van Hier’ of naar autochtone plantgoed.

Is autochtoon een synoniem van inheems?
Eliza: Neen, dat is een misverstand. ‘Inheems’ verwijst naar 
soorten in het algemeen, ‘autochtoon’ slaat op specifieke 
planten. Zo is de soort zomereik inheems, maar kan de plant 
zowel autochtoon als niet-autochtoon zijn: gegroeid uit een 
eikel uit onze streek of uit een andere streek. 

Is er ook zo’n duidelijk verband tussen inheemse soorten 
en biodiversiteit?
Eliza: Jazeker! Onderzoekers gingen eens na hoeveel 
insecten en mijten er op onze inheemse zomereik leven en 
hoeveel op de Amerikaanse eik. Het resultaat? 400 soorten 
versus… een tiental. Belangrijk om te weten is dat de natuur 
baat heeft bij een zo groot mogelijke diversiteit aan soorten 
organismen. Het vermindert de kans op plagen en verrijkt 
de menukaart van hogere diersoorten. Als je inheemse 
soorten plant, doe je de natuur dus een groot plezier, zeker 
als je ook nog eens voor een ‘Plant van Hier’ kiest. 

6 redenen om te kiezen voor

1. Je vergroot de biodiversiteit.
2. Je plantgoed heeft grotere overlevingskansen.
3. Je beschermt en bewaart cultuurhistorisch erfgoed.
4. Je versterkt de regionale identiteit.
5. Je steunt korte keten.
6. Je stimuleert lokale werkgelegenheid. 

Op www.plantvanhier.be/plantengids kan je 
opzoeken welke bomen en struiken typisch zijn voor 
jouw streek. Je vindt er ook tips over aanplanten en 
onderhoud.

Wist je dat hele oude bomen vaak afstammelingen zijn van exemplaren die hier na de laatste ijstijd,  
zo’n 10.000 jaar geleden, spontaan ontkiemden? En dat er een heel goede reden is om de zaden van deze 

oudjes te oogsten en op te kweken? Landschapsmedewerker Eliza Romeijn-Peeters vertelt!

De groene erfenis

Wit + Pantone: 228 C          Wit + C=0 M=100 Y=5 K=40
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Droom je van een nieuwe boomgaard, of heb je een 
boomgaard die aan herstel toe is? Ons team komt 
met plezier langs om de mogelijkheden te bekijken. 

Info: landschap@rlsd.be of 09 210 90 58.

Heb je een hoogstamboomgaard, maar krijg je het 
fruit niet tijdig geplukt? Of ben je op zoek naar 
plukvers, onbespoten fruit van eigen bodem? 

Surf dan naar www.goedgeplukt.be.

Het was triestig hoe het fruit van mijn grootvader er voor spek en bonen 
bijhing. Den bompi kon zich er zo boos over maken: ‘Als ik de dieren maar 
schaduw bezorg!’ Onderhoud? Maar neen, dat kreeg hij niet. En als er dan 
toch eens een mens interesse had in zijn peren, rammelden ze aan zijn tak-
ken of kreeg hij van de stok. Tante Ines had het beter voor elkaar. Zij stond 
in de tuin van een adellijke familie. Pas op, ze werd het soms ook moe hoor, 
dat eindeloze geëxperimenteer van hoveniers. En maar enten, snoeien en 
leiden om zo perfect mogelijke vruchten te bekomen. Dat stond chic hè.

Na 1900 verging het hem beter. De mensen begonnen zijn fruit te 
verkopen. Eindelijk kreeg hij de nodige zorg. Ah ja, hij was geld waard hé. 
En als er al eens een collega van tussenuit viel, zorgden ze zelfs snel voor 
een vervanger. Ik hoor het hem nog zo vertellen: ‘En maar stoefen, die 
jonkies! Dat ze sterker waren! En beter bestand tegen ziektes!’ Het is toch 
de smaak die telt hé? Blijkbaar begonnen ze óók daarover op te scheppen. 
Enfin, ‘t was interessant, die mix van jong en oud.

Om een of andere reden kwamen de koeien toch nog het liefst onder 
zijn kruin schuilen. Hij was toen al een flinke kerel. Zijn kruin begon op 
1,8 meter hoogte (of was het 2,3?). Ze konden in ieder geval niet aan 
zijn bladeren knabbelen. Dat vond hij wel jammer. Dat kriebelt hé. Ik 
herinner me nog hoe schoon het hier toen was. Jeweetwel, met zo’n oude 
meidoornhaag rondom ons, en een stukje rustieke muur. Amai, je kon de 
vogels en insecten niet op één tak tellen hoor! En maar komen snoepen en 
brommen aan onze bloesems. Het waren mooie tijden.

Echt jammer dat ze dan met van die aaibare kleinstammekes zijn 
afgekomen. En maar fruit importeren uit het buitenland, omdat het daar 
goedkoper was. Op den duur was niemand nog geïnteresseerd in ons 
fruit. Of in ons. Toen mijn grootste tak afbrak, dacht ik dat het gedaan was. 
Maar kijk, ik ben hier nog. Ik heb zelfs de Grote Rooigolf overleefd. Mijn 
bompi helaas niet. Wist je dat, dat mensen ooit premies kregen als ze hun 
hoogstamfruitbomen rooiden? Vandaag moet ik vrede nemen met al die 
gebouwen rondom mij. Weg zicht. Maar ik leef.

Kwam er gisteren een stoere kerel langs. Een boomverzorger. Jaja, hij 
heeft van alles zitten vertellen. ’t Was plezant, die compagnie. En ik moet 
zeggen, ik voel mij weer tiptop. Fysiek, maar ook geestelijk. Zei hij dat er 
elke dag mensen de waarde van knarren zoals ik in de kijker zetten. Dat 
we het landschap zo mooi maken. Dat we zo’n weldaad zijn voor vogels en 
dieren. Hij zei ook dat mijn ‘Ganzenbollen’ en andere oude fruitsoorten 
belangrijk blijven. Als mogelijke oplossing voor nieuwe plagen of ziektes. Of 
om cider te brouwen! Oude gebruiken worden weer hip hé. Dat mensen 
ooit weer écht van onze vruchten zouden genieten... ‘t Is een heerlijk idee! 

door Eliza Romeijn-Peeters
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Over Prosper,  
de peireleir 
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Voor bedrijvige bevers

Oh wat is de bever dol op zachte boomsoorten zoals 
wilg, populier en els. Met grote precisie zet hij er zijn 
knaagtanden in. Zo’n 5 minuten bijvoorbeeld voor een 
wilgenstam van een kokosnoot breed. De bast smult 
hij op als voedsel, en ook takken, bladeren en wortels 
staan op zijn plantaardige menu. De ‘rest’ gebruikt hij 
voor zijn meesterwerken: burchten en dammen. 

In onze regio is het ongezien, maar volgens statistieken 
kunnen de dammen tot meer dan 200 meter lang en 3 
meter breed worden. Ze helpen de bever om het juiste 
waterniveau en -debiet te creëren. Ook de burchten 
zijn indrukwekkend, met hun omtrek of zelfs lengte tot 
12 meter. Bevers maken ze tot wel 3 meter hoog en 
doen dat zo stevig dat er een groepje mensen op kan 
gaan staan. In de ‘inkom’ schudt de bever zich netjes 
droog en maakt hij zich schoon, in de woonkamer – 

veilig boven de waterspiegel – kan 
hij lekker rusten. Dat gebeurt op 
een vloer van houtspaanders en op 
maat geknaagde geschilde twijgen. 
Het geheel wordt regelmatig 
opgeschud en ververst! 

Het mooie is dat ook andere 
dieren meegenieten van al die 
bever-bedrijvigheid. Bevers 
zorgen voor variatie in het 

landschap met afwisselende stroomsnelheden in 
beken, extra schuilplaatsen dankzij de takken die ze in 
het water sleuren, natte plekken waar moerasplanten 
samen met amfibieën en libellen triomferen, ... 
Zelfs vleermuizen zijn de bever dankbaar voor de 
extra insecten en mooiere jachtgebieden die hij 
onrechtstreeks creëert. Wat ‘n mooie vriendschappen!

Kom op zondag 10 mei 2020 meer te weten 
over de bever tijdens een wandeling in 

Vlassenbroek (Dendermonde) met LIFE Sparc 
en Natuurpunt ‘S Heerenbosch. Deelnemen is 

gratis. Info en inschrijven via lise@rlsd.be

Bomen 
voor iedereen!

Gedurende 150 jaar was er geen bever 
te bespeuren in Vlaanderen, maar sinds 
2000 is Europa’s grootste knaagdier aan een her-
intrede bezig. Steeds vaker wordt hij ook langs Schelde, 
Durme en Dender gespot. Omdat de bever graag op z’n 
gemak zit, slaat hij zijn kampen het liefst op in vrij afge-
legen en rustige (natuur)gebieden. Duikt hij toch op in 
de buurt van bewoonde zones of landbouw gebied, dan 
is het goed om te weten hoe je eventuele euvels rond 
afwatering, bomen en landbouwgewassen kan voor-
komen of waar je ze kan melden. Je verneemt er alles 
over tijdens onze infoavond op dinsdag 12 november 
2019 in de bibliotheek, zaal ‘t Sestich, Kerkstraat 111 
in Dendermonde. Deelnemen is gratis en inschrijven is 
niet nodig. Info: www.rlsd.be

door Robbert Schepers
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Voor schuilende paarden

Paarden verkiezen hun weide boven een stal. Altijd, door 
weer en wind. Al is enige beschutting wel welkom. Bomen 
zijn hiervoor ideaal! Regent het, dan kunnen ze er fijn 
onder schuilen. Is het te warm, dan vinden ze er verkoeling. 
Bovendien smikkelen ze maar wat graag van de bast, de 
jonge loten en de blaadjes. Overhangende takken krijgen 
zo een handige snoeibeurt, maar de stam bescherm je toch 
maar beter tegen hun snoeplusten. Voorzie je graag een 
schuilstal op je weide? Overweeg dan om een boom en /
of hakhoutbosje naast de schuilstal aan te planten: zo sluit 
de stal beter aan bij het landschap en blijft het ook koeler 
op warme dagen. Belangrijk, want paarden verdragen hitte 
minder goed dan koude temperaturen.

Tot eind 2021 zetten we samen met de andere Oost-
Vlaamse Regionale Landschappen de schouders onder 

het project ‘Paard in het Landschap’. Dat geniet de 
steun van Europa, Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. 

Voor holtezoekende vleermuizen

Leven zonder bomen? Dat kunnen vleermuizen niet!  
Of ze schuilen erin, brengen er jongen in groot, vinden er 

voedsel of oriënteren zich ermee. Zoals zo vaak in de natuur 
is ‘variatie’ hét codewoord. Waar de ene soort het liefst 

wegkruipt onder loshangende boomschors, trekt een ande-
re soort zich liever terug in holtes die ooit door een specht 
werden uitgehakt. De variatie zit hem ook in de locatie van 

de bomen (een enkeling, in een rij, een bosje, … ), de struc-
tuur (open of dicht) en soorten ondergroei. Door slim kleine 
landschapselementen aan te planten zoals heggen, bomen-
rijen en hakhoutbosjes, kunnen versnipperde leefgebieden 

met elkaar verbonden worden. Welke bomen nu de meeste 
kans maken om zo’n gevleugelde bewoner aan te trekken? 

Loofbomen, zoals eiken en beuken (en dan vooral omdat de 
specht hier zo graag op los timmert). Om in aanmerking te 

komen moeten de bomen wel minstens 70 jaar oud zijn (35 
à 40 cm diameter). Wist je dat holle bomen het hele jaar 
door bewoond kunnen zijn door vleermuizen? Tijdens de 

voorzomer brengen ze er jongen groot, in de nazomer wordt 
er gepaard en tijdens het koudste seizoen overwinteren ze 
er. Precies daarom is het goed om bij zaagwerk altijd goed 

te checken of er bewoners zijn. En soms moet je héél goed 
kijken. Soorten zoals de gewone dwergvleermuis zijn zo klein 

dat ze in een filmrolletje passen! Geen wonder dat zelfs in 
klein uitziende boomholtes tot wel 50 volwassen dieren 

kunnen vertoeven. Je doet hen het grootste plezier door je 
(dode) boom te laten staan. 

Ook wij zetten ons in voor vleermuizen. We planten 
kleine landschapselementen aan en richten zowel 

winterverblijven (o.a. bunkers) als zomerverblijven (o.a. 
kerkzolders) vleermuisvriendelijk in. 

Info: robbert@rlsd.be

door Robbert Schepers

door Katrien Devriendt
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Voor speelse mensen

In speelbossen spot je niet toevallig meerstammige bomen. 
Hun smeekbedes om beklauterd te worden, maken hen 
gewoonweg onweerstaanbaar voor kinderen. Andere speel-
bos-benodigdheden: verschillende boomsoorten, afwisse-
ling in hoog en laag, struiken allerlei en zowel dicht beboste 
als meer open plekken. Zo zijn er prikkels te over om aan 
een groots avontuur te beginnen! Ook wilgen hutten en 
wilgentunnels hebben een grote aantrekkingskracht. Ideaal 
om je even af te zonderen of om samenzweerderig af te 
spreken. Leuke extra: deze huisjes leven en vergroeien ooit 
tot een boom! Ook een goed idee: bomen met vruchtjes. 
Ze zien er elk seizoen een tikkeltje anders uit en doen zowel 
lekkers als leuk knutselmateriaal cadeau. Eén enkele boom 
kan evenzeer betoveren. Menig volwassene koestert niet 
zomaar een warme herinnering aan een specifiek exemplaar 
uit de kindertijd. Zelfs als een boom sneuvelt door storm-
schade, veiligheidsoverwegingen of exotenbestrijding zijn 
er kansen te over. Denk maar aan een tweede (speel)leven 
als totempalen, tipi’s om kampen tegen te bouwen, klim- en 
klauterelementen,… 

Op zoek naar tips of advies? Surf naar onze 
website www.rlsd.be of leg je vragen voor aan ons 
speelnatuurteam via ann@rlsd.be of 09 210 90 55.door Ann Sels & Chantal Colen
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Bijzonder leven!

De ene zijn dood … is het begin van een afgezaagd 
refrein. Maar nog liefst van al zonder zagen, doet 
dood hout de biodiversiteit boomen! 

Paddenstoelen, uilen en vleermuizen, daar denk 
je meteen een knoestige oude boom bij. Maar 
wist je dat ongeveer veertig procent van al onze 
bosdieren afhankelijk is van dood hout? Of dat 
dood hout uitdroging van de bodem vertraagt 
dankzij het hogere watergehalte? Talloze 
argumenten bestaan er om het belang van dood 
hout te benadrukken! 

Misschien nog wel het meest tot de 
verbeelding sprekend, zijn de prachtige en soms 
indrukwekkende kevers die dikwijls jarenlang 
als larve in vermolmd hout opgroeien, zoals het 
vliegend hert. Vele dood-hout-snoepers zijn 
bovendien aangewezen op een specifiek dieet: 
boomsoort, volume, eerder vers of al lekker 
vermolmd, vochtigheid en de blootstelling aan 
zonlicht zijn slechts enkele belangrijke variabelen.
Ondanks inspanningen in sommige reservaten is 
dood hout van voldoende groot volume echter nog 
steeds zeer zeldzaam. Laat die zieltogende boom – 
als de veiligheid het toelaat – dus ongemoeid zijn 
laatste adem uitblazen en verwonder je over zijn 
reïncarnatie in ontelbare andere levensvormen!

Met de winter in aantocht merk je in een 
houtstapeltje in de tuin misschien de larve van een 

vuurkever op, een echt juweeltje. Achter de 
schors van een spar die het loodje legde door 

de beruchte letterzetter tref je met wat geluk de 
mierenkever of schorskeverdoder aan, één van zijn 
natuurlijke bestrijders! 

Of denk bij knotten of hakhoutbeheer (of als 
je gewoon onvermijdelijk veel snoeiafval hebt) 
eens aan het opzetten van een broeihoop voor 
één van de allergrootste kevers uit ons land: de 
neushoornkever! Beeld je even het geluk in van 
het steenuiltje dat een snack van dat kaliber 
ontdekt! 

Bijzonder leven gespot? Registreer je waar-
nemingen met foto op www.waarnemingen.be 

of neem contact op met robin@rlsd.be door Robin Van Heghe

mierenkever

dood hout

neushoornkever

zwartkopvuurkever 

steenuiltje
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1. Noteer hieronder de 8 namen die je in de 
woordzoeker vindt (horizontaal, verticaal & diagonaal):

2. Lees de omschrijvingen hieronder. Welke gevonden 
naam past bij welke omschrijving? Noteer het 
overeenkomstige cijfer in het blauwe vakje. 

3. Kan jij de namen linken aan het juiste voorbeeld, 
afgebeeld op de pagina hiernaast?

Erfgoed

Bomen zijn niet alleen betekenisvol voor het landschap en de natuur, maar ook voor ons mensen. 
Ontdek via de woordpuzzel om welke bijzondere redenen wij al eeuwen bomen planten.

Bakens voor de eeuwigheid
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1. In tijden zonder kadaster merkten bomen vaak de 
grenzen of de hoeken van landbouwpercelen. Verplaats 
maar eens een boom zonder sporen achter te laten! Heel 
vaak werden er ook bomen geplant op het kruispunt van 
twee of meerdere wegen.

2. Deze bomen stonden meestal per twee aan de ingang 
van erven, één langs elke zijde van de toegang. Niet 
toevallig ging de voorkeur naar lindes: ooit geloofden 
ze dat deze bomen afweer van onheil boden en dus de 
bewoners van het erf beschermden.

3. Vanaf 1800 werden bomen geplant als symbool voor 
gewonnen of herwonnen vrijheid, of voor de herdenking 
van de slachtoffers van de Wereldoorlogen.

4. In vroegere tijden hadden wel meer dorpen zo’n boom 
op een centrale plaats in het dorp. Lokale bestuurders 
verzamelden eronder om recht te spreken.

 5. Bij de Kelten en Germanen hadden bomen een sacraal 
karakter. Dit gebruik uitroeien lukte de Kerk niet, dus 
vormden ze de gebruiken en plekken om, bijvoorbeeld 
door een heiligenbeeld in de boom te hangen of een kapel 
naast de boom te bouwen.

6. Door een stukje stof of een ander attribuut dat in 
aanraking was geweest met het lichaam van de zieke 
aan de boom vast te maken, kon de koorts worden 
doorgegeven aan de boom. 

7. Deze boom helpt kinderen plechtig afscheid te nemen 
van hun troostmiddeltje. Het concept werd overgenomen 
uit Scandinavië, waar dergelijke bomen bekend zijn sinds 
de jaren 60.

8. Zo’n boom planten is zowel een tastbare getuigenis als 
een symbolisch gebaar: de boom zal het kind zijn hele 
leven lang vergezellen. 

MIJN OPLOSSING

bomen bomen bomen bomen bomen bomen bomen bomen
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Aan dit erf in de Hendrik 
Muyshondtstraat in Hingene 
tref je twee exemplaren. 

H

F

D

B

E

G

C

In het stadspark van 
Aalst kreeg een oude 
treurhazelaar in 2012 
een nieuwe functie. Ook 
in Lede kan je zo’n boom 
vinden. 

Tot voor kort gebeurde 
het aanplanten vooral in 
familiale kring. Vandaag 
is het in vele steden en 

gemeenten, zoals Wetteren, 
Sint-Niklaas en Aalst, een 

publiek gebeuren. Bossen 
als deze drukken onze hoop 

uit dat de pasgeboren 
kinderen in een groene en 
gezonde omgeving zullen 

opgroeien.

De Bourgondische hertog 
Filips de Schone zweert 

in 1497 trouw aan de 
wetten van het Land 
van Waas onder een 

bepaalde boom op de 
markt van Sint-Niklaas 
(schilderij uit de 18de 

eeuw). 

Ook in de 
Blauwe 
Gaanweg in 
Bazel kan je 
een jonge 
lindeboom 
met een 
Mariakapel-
letje terug-
vinden.

Gespot op het kruispunt van 
de Steendonkstraat en de 
Elsstraat-Noord in Temse. 

A

Een 
aandenken 

aan de 
Belgische 
onafhan-
kelijkheid 

op de dries 
van Sinaai.

Hielp deze 
linde met het 

O.-L.-Vrouw van 
Gaverlandbeeld 

in Melsele tot 
de tweede helft 

van de 20ste 
eeuw koorts te 

verdrijven?

door Lies Vervaet

Oplossing op p.21!
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Dinsdag 12 november – Dendermonde 
Infoavond ‘De Bever als buur’ 

#natuurloket 
Zondag 17 november – Hamme 

Werfwandeling in overstromingsgebied Kastel 
#LIFESparc 

Dinsdag 19 november – Temse 
Infoavond amfibieën 

#natuurloket 
Woensdag 20 november – Wetteren 

Infosessie elektrische deelauto Partago 
#energieambassadeurs 

Woensdag 20 november – Antwerpen 
Infomoment opleiding regiogids Scheldeland- 

Oost met start in februari (100 lesuren) 
#rivierpark 

Donderdag 28 november – Hamme 
Lezing ‘trage wegen en erfgoed’ 

#tragewegen #ioed 
Donderdag 28 november – Gent 

Infodag openbare verlichting 
#landschapsloket #natuurloket 

Zaterdag 30 november – Bornem 
Cursus ‘Veilig knotten met de kettingzaag’ 

#houtzoekers #landschapsloket 
Zaterdag 30 november – Berlare 

Boekvoorstelling ‘De Donk’ door Jan Maertens 
#landschapsloket 

Zondag 1 december – Bornem 
Werfwandeling in overstromingsgebied Hingene 

#LIFESparc 
Dinsdag 3 december – Lokeren 

Vormingsavond ‘technieken om (fruit)bomen en 
struiken te vermeerderen’ – deel 1, theorie 

#landschapsloket #natuurloket 
Zaterdag 7 december – Laarne  

Cursus ‘Veilig knotten met de kettingzaag’ 
#houtzoekers #landschapsloket 

Donderdag 12 december – Dendermonde 
Infoavond trage wegen Appels 

#tragewegen 
Zondag 15 december – Hamme 

Klimaatwandeling in overstromingsgebied Kastel 
#LIFESparc 

Zondag 22 december – Bornem 
Klimaatwandeling in overstromingsgebied Hingene 

#LIFESparc

Colofon
#ikhouvanmijnstreek is een 
magazine van Regionaal 
Landschap Schelde-Durme 
en verschijnt 2 keer per 
jaar. Met de steun van de 
Provincies Oost-Vlaande-
ren en Antwerpen zetten 
we ons samen met vele 
partners in voor landschap, 
natuur en erfgoed in 20 
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.

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 Eva Galle 
(RLSD) • Druk op 100 % 
gerecycleerd papier 
(cover op FSC-papier), 
Buroform • Oplage 
9.500 exemplaren • 
Depotnummer 
D/2019/12835/10 

Contact
Markt 1, 9230 Wetteren  
info@rlsd.be
09 210 90 50

Met dank aan
de Provincies Oost-Vlaan-
deren en Antwerpen, 
de Vlaamse overheid, 
Europa en onze 20 
aangesloten gemeen-
ten en steden voor 
hun financiële steun en 
de fijne samenwerking       .

Donderdag 16 januari– Antwerpen 
Infomoment opleiding regiogids Scheldeland- 
Oost met start in februari (100 lesuren) 
#rivierpark 
Maandag 3 februari – Dendermonde 
Start 5-delige avondopleiding tot Klimaatgids  
van Rivierpark Scheldevallei, met optioneel  
2 excursies 
#rivierpark #LIFESparc 
Dinsdag 4 februari – Aalst 
Infoavond trage wegen Herdersem 
#tragewegen  
Donderdag 6 februari – Aalst 
Infoavond trage wegen Moorsel & Baardegem 
#tragewegen  
Zondag 9 februari – Bornem  
Schorrenwandeling in overstromingsgebied  
Hingene 
#LIFESparc 
Zaterdag 15 februari – Bornem 
Cursus ‘haagvlechten’ 
#landschapsloket 
Zondag 23 februari – Dendermonde  
Schorrenwandeling in overstromingsgebied 
Vlassenbroek 
#LIFESparc 
Dinsdag 24 maart – Lokeren 
Vormingsavond ‘technieken om (fruit)bomen en 
struiken te vermeerderen’ – deel 2, praktijk 
#landschapsloket #natuurloket 
Zondag 10 mei – Dendermonde 
Beverwandeling in overstromingsgebied 
Vlassenbroek 
#LIFESparc 
Zondag 17 mei – Hamme 
Klimaatwandeling in overstromingsgebied Kastel 
#LIFESparc 
Zondag 21 juni – Scheldevallei 
HOOGTIJ – Feest in de Scheldevallei 
#rivierpark #LIFESparc 
Zondag 23 augustus – Dendermonde 
Werfwandeling in overstromingsgebied  
Vlassenbroek 
#LIFESparc 
Zondag 6 september – Hamme 
Werfwandeling in overstromingsgebied Kastel 
#LIFESparc

Tot gauw?

klaar voor het klimaat

Meer info via www.rlsd.be
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Infoavond. Woon je in de regio Temse en 
wil je je graag inzetten voor amfibieën? 
Bijvoorbeeld door padden te helpen over-
zetten, met kinderen het spel ‘Moord in de 
poel’ te spelen of de poelen mee te moni-

toren? Kom dan op dinsdag 19 november om 19.30 uur naar in AC De 
Zaat, zaal De Arcke, Frans Boelplein 1 in Temse. Verschillende vrijwillige 
werkgroepen komen er hun ervaringen delen. Omdat ons Regionaal 
Landschap de gemeente Temse al jaren met plezier ondersteund in 
haar poelenwerking, komt ook natuurcollega Robbert Schepers spreken. 
Deelnemen is gratis en inschrijven is niet nodig. Info: www.temse.be  

 
Lezing. Op donderdagavond 28 november 
2019 bundelen de Intergemeentelijke 
Onroerend Erfgoeddienst (IOED) Schelde-
Durme en ons Regionaal Landschap de 
krachten met de lezing ‘Alle trage wegen 

leiden naar erfgoed’. Daarin legt onze medewerker trage wegen 
Lies Vervaet, tevens doctor in de geschiedenis, op vele verrassende 
manieren het verband tussen trage wegen en landschap, natuur 
en erfgoed. De avond start om 19.30 uur in GOC Ter Muncken, 
Scheldestraat 39 in Hamme. Deelnemen is gratis. Reserveer tijdig je 
plaats met een mailtje naar ioedscheldedurme@rlsd.be  

Cursus. Julius Caesar zag er zijn verove-
ringstocht door Gallië door bemoeilijkt: 
vlechtheggen, ondoordringbaar voor vee 
en dus ook voor soldaten! Vogels kunnen 
er in alle veiligheid hun nesten maken en 

ook insecten, vlinders en kleine zoogdieren weten de rust er te waarde-
ren. Intussen zijn de meeste vlechtheggen vervangen door prikkeldraad. 
Maar door hun landschappelijke en ecologische meerwaarde winnen ze 
langzaamaan weer aan populariteit. Voel jij ook wat voor zo’n natuur-
lijke afsluiting? Op zaterdag 15 februari 2020 organiseren we samen 
met Inverde van 9 tot 16 uur een cursus ‘haagvlechten’ in Stoeterij Het 
Schaef, Beerdonkstraat 20 in Bornem. Deelnemen kost 79 euro per per-
soon. Inschrijven en info: www.inverde.be/opleidingen/haagvlechten

Natuurhoekje

Ken je deze nieuwe / vernieuwde
wandel- en fietsbrochures al? 

Ontdek ze op www.rlsd.be 
> gratis downloads!
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Robin Van Heghe
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Een vogel? Nee, een dwergmuis! 

Dominique, de trotse eigenaar van een nog 
piepjong bos in Wichelen, merkte tijdens 
de controle van zijn aanplant een piepklein 
nestje op tegen een sleedoornplantje. “Leuk 
om de enthousiaste kinderen van GIBO 
De Belhamel die meehielpen tijdens de 
plantactie te laten weten dat een vogeltje 
er zich alvast prima thuis voelt”, zo dacht 
hij. Blijkt het toch wel om een nestje van de 
dwergmuis te gaan zeker! 

Haar nestje hangt ze op aan rietstengels, 
bramen of hoog opschietend gras. Ze eet 
zowat alles, van gras, kruiden en zaden 
tot insecten, spinnen en slakken. Een 
dichte begroeiing geniet haar voorkeur. 
Want aangezien ze zowel overdag als ’s 
nachts actief is, heeft de dwergmuis veel 
natuurlijke vijanden. 

Heb je zelf ook een heg, houtkant of bosje 
aangeplant? Laat gras en ruigtekruiden 
gerust opschieten zodra je plantgoed de 
bovenhand heeft. De natuur trekt haar 
plan wel en dwergmuizen en tal van andere 
diertjes kunnen zich veilig verplaatsen langs 
deze corridor. 

In het najaar en winter kan je nestjes 
gemakkelijker ontdekken, ga je mee op 
zoek?

Geef je ontdekkingen door met foto op 
www.waarnemingen.be! 

Wie vliegt daar?

oplossing puzzel op p.18-19: a.3. herdenkingsbomen, b.1. markeringsbomen, 
c.6. lapjesbomen, d.8. geboortebomen, e.7. tuttenbomen, f.5. devotiebomen, 
g.4. gerechtsbomen, h.2. welkomstbomen
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https://www.rlsd.be/gratis-downloads/fiets-en-wandelbrochures/5826
https://www.rlsd.be/gratis-downloads/fiets-en-wandelbrochures/5826


Verrassing
Als ik er in de herfst en winter op uit trek, schiet mijn blik alle richtingen uit. Bladeren in 
alle vormen en kleuren, loskomende schors, paddestoelen op goed verscholen plekjes, 
dennenappels en bolsters van allerlei aard. Ik kijk er elk jaar weer naar uit! Mijn liefde 
voor het landschap en de natuur lijkt dan nog een versnelling hoger te schieten, net als 
mijn inspiratie als fotograaf en bloemschikker. Ik zoek dat moois heel bewust en zo vaak 
mogelijk op. Een van mijn favoriete adresjes? Buggenhoutbos. Dat halfuurtje rijden heb 
ik er helemaal voor over om me in de heerlijkste geuren en kleuren onder te dompelen.

Met oeverloos geduld probeer ik mijn verwondering voor wat de natuur ons elke dag 
schenkt te verwerken in nieuwe bloemstukken. En dan wil ik natuurlijk zelf ook verras-
sen. Het is een van de vele redenen waarom ik zo graag inspiratie opdoe tijdens bijzon-
dere events zoals de Tuindagen in het Park van Beervelde of Fleur D’Amour in Limburg. 
Plaatsen waar landschap en creativiteit samenkomen. Telkens weer laat ik me er verras-
sen door materialen. Soms omdat ik ze niet ken, soms omdat ik er zelf nooit eerder aan 
dacht om ze anders te gebruiken. Metalen koffiecups bijvoorbeeld. Maar ook bepaalde 
planten die ik tot voor kort over het hoofd zag in mijn eigen tuin.

Omdat ik zelf al vele jaren bloemschik, kan ik goed inschatten hoeveel moeite iets kost. 
Zo stond ik er echt van te kijken hoe iemand erin slaagde stoelen te maken uit polygo-
numstokken. Die zijn zo moeilijk te snijden! En nog moeilijker te bestrijden... Ik leerde 
recent dat deze stokken deel uitmaken van een woekerplant, de Japanse Duizendknoop. 
Daarvan groeien zelfs de kleinste fragmenten uit tot een nieuwe plant. Alweer een voor-
beeld van hoe de natuur me weet te verrassen, elke dag.

BEHEERDER FACEBOOKGROEP ‘PARELS LANGS DE SCHELDE’

Haar Facebookgroep ‘Parels Langs de Schelde’ telt meer 
dan 6.600 leden. Elke week ontdekt Marina Philips nieuwe 
plekjes om van te genieten. Plekjes die zij deelt met haar 
leden of die met haar gedeeld worden. 

Marina’s momentum
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EIGEN 
WERK

OP PAD IN BEERVELDE

GENIETEN IN HET BOS

OM TER 
MOOIST
OP FLEUR 
D’AMOUR

FOTO’S MARINA PHILIPS



#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 *!
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scheldevallei

klaar voor het klimaat
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http://www.life-sparc.eu

