
UITNODIGING 
 

HET NUT VAN KNOTBOMEN 
 

 

Wanneer? 
 

Donderdag 
24 november 2022 

10u-12u 

Waar? 
 

Roosbroekstraat, 
Oosterzele 

(Parkeren Hofkouter) 

Inschrijven? 
 

Gratis, na inschrijving via 
deze link of mail naar 

info@rodeland.be 
 

Waarom zijn knotbomen voor jou als landbouwer en particulier vandaag nog interessant?  

Knoestige knotbomen zijn al eeuwenlang een vertrouwd beeld in ons cultuurlandschap. 
De meerwaarde van knotbomen voor het landschap, biodiversiteit en erosiebestrijding is 
gekend.  

Op deze demo zetten we alle bestaande mogelijkheden voor steun bij aanplant en beheer van 
je knotbomen, houtkanten en hagen overzichtelijk op een rij.  

We laten je ook zien dat het hout een waardevolle grondstof is, als duurzame energiebron en 
als koolstofbron in de bodem.   
En de vraag in Rodeland is heel concreet: vanaf 2023 heeft de biomassaketel voor de 
verwarming van de sporthal De Kluize nood aan snippers van zo’n 100 knotbomen per jaar. 

Het knotten zelf, iets wat om de 5 à 7 jaar moet gebeuren, blijft een zeer arbeidsintensieve en 
gevaarlijke klus.   
Op 24 november zie je machines aan het werk op het veld die snel en veilig knotten en de 
takken verhakselen tot houtsnippers.   

 

https://forms.office.com/r/JaHW5WLShB
mailto:info@rodeland.be


Programma 
9u45 Ontvangst met koffie 
10u00 Overzicht steunmogelijkheden bij aanplant en beheer 

 Sofie Van Brussel – Rodelandproject 
 
Groepsaankoop plantgoed + subsidie voor het aanplanten van houtige 
landschapselementen op land- en tuinbouwbedrijven 
 Koen Fauconnier – Provincie Oost-Vlaanderen 
 
VLIF-steun voor Niet-productieve investeringen + gemeentelijke subsidie KLE 
 Brecht Herteleer – Boerennatuur Vlaanderen 
 
Nieuwe beheerovereenkomsten voor knotten, afzetten en terugsnoeien 
 Caroline Beele – Vlaamse Landmaatschappij 
 
Werking Goed geknot (Knotteams) 
 Paul Haustraete – Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen 
  

10u50 Voorstelling biomassaketen Rodeland: houtsnippers als lokale energie- en 
koolstofbron 
 Koen Fauconnier – Provincie Oost-Vlaanderen  

11u10 Slotwoord 
 Els De Turck – Schepen gemeente Oosterzele  

11u20 Demo mechanisch knotten & belegde broodjes  
12u Einde 

 

Hoe geraak je er? 
Parkeren doe je in de 
wijk Hofkouter in 
Oosterzele. Vandaar 
is het slechts 400m te 
voet naar de 
knotlocatie.   
Zorg dat je via het 
centrum van 
Scheldewindeke 
komt, want een 
gedeelte van de 
Roosbroekstraat zal 
op 24 november 
afgesloten zijn voor 
alle autoverkeer. 

 



Schrijf je in! 
• Gratis! 
• Om praktische redenen (zoals de broodjeslunch) willen we vragen om je in te schrijven 

voor maandag 21 november. Dat kan: 
o door een mailtje te sturen naar info@rodeland.be 
o door je in te schrijven via deze link 

• Bij hevige neerslag zal dit evenement helaas niet kunnen doorgaan. Volg het laatste 
nieuws op: https://www.facebook.com/Rodelandproject/ 

Vragen? 
Contacteer Brecht Herteleer van Boerennatuur Vlaanderen: 0477 89 54 75 of 
brecht.herteleer@boerennatuur.be 

Organisatie 
Aan dit evenement werkten heel wat partners mee! De organisatie ervan kadert in de 
volgende projecten: 

Project ‘Uitbouw lokale biomassaketen uit lokaal landschapshout in Rodeland’ van het Oost-Vlaams 
Klimaatfonds 
 

 
 
 
PDPO project ‘Samen+Werken aan het landbouwlandschap in Rodeland’ met deze projectpartners: 

 

 
 

 
Demoproject ‘Landbouw investeert in landschap en klimaat’ met deze projectpartners:  

 
 
 
Deze laatste twee projecten krijgen steun van de Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds 
voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Het PDPO-project krijgt ook steun van de Provincie.  
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