Wil je een klein landschapselement
aanleggen of onderhouden ?
Het gaat om:
de aanplant en het onderhoud van

haag, heg, houtkant, houtwal,
alleenstaande boom, bomenrij of bomengroep,
› knotbomen
› bebossing kleiner dan 50 are
›
›

de aanleg van een poel
het ruimen van een poel of sloot

het onderhoud van een trage weg
Neem dan contact op met het Regionaal Landschap Schelde-Durme of met
jouw gemeente. Zij zullen je hierbij
begeleiden.
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Het formulier om de procedure te starten en een toelage te krijgen, vind je op
de website van je gemeente. Je kan ze
ook opvragen bij jouw gemeente op
onderstaande gegevens.

Regionaal Landschap Schelde-Durme
Hemelstraat 133A, 9200 Dendermonde
www.rlsd.be / info@rlsd.be
T 052 33 89 10 / F 052 33 89 19
Voor de toelage en het reglement:
( adresgegevens van gemeente )

v.u. Peter Claus, Hemelstraat 133A, 9200 Dendermonde | ontwerp: Karakters, Gent | Gedrukt op fsc-papier

Contact voor advies:
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Werk mee aan een
mooier landschap
met de steun van

... met een toel age als bonus

Poelen werden in het verleden gegraven om drinkwater te bieden voor het
vee. Nu leggen we ze aan
omdat ze typische planten
en dieren aantrekken.
Hoogstamboomgaard. De
fruitbomen van zo’n boomgaard trekken allerlei dieren aan die er voedsel en beschutting zoeken.
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Sloten dienen om het water van de graslanden te laten

vloeien. Een sloot vraagt regelmatig onderhoud zodat de
typische planten er kunnen blijven groeien.
›

Je vindt meer informatie hierover op www.rlsd.be
Steenuil

Knotbomen
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wat zijn …

Wie het kleine niet eert …
Vind je ook dat je in een prachtig landschap woont? Misschien
ben je zelf wel de gelukkige bezitter van een stuk grond in
dit landschap.

Houtkanten zijn ruige perceelsgrenzen, begroeid met bomen

en struiken. Ze bieden nestgelegenheid en bescherming
voor allerlei vogels en kleine dieren.
Hagen zijn lage, dicht naast elkaar staande struiken, die elk
jaar worden gesnoeid. Vroeger werden deze (doorn)hagen
geplant en na enkele jaren gevlochten. Zo werd de haag
ondoordringbaar voor het vee.
Knotbomen worden geknot voor hun hout. Geknotte bomen

vind je alleenstaand of in rijen aan poelen of beken. Door
te kappen, ontstaan knoesten waaruit weer nieuwe takken
groeien.

Typisch voor deze regio zijn de kleine natuurelementen:
knotbomen, poelen, sloten en zo meer. Ze zijn van onschatbare waarde voor ons landschap. Zonder hen zou ons landschap er eentonig en saai uitzien. Ze zijn ook nuttig voor de
natuur: dieren vinden er beschutting en voedsel en gebruiken
ze als trekroute.
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Ben je zelf eigenaar van een stuk grond? Dan kan je meehelpen de schoonheid van het landschap in stand te houden
door er kleine landschapselementen te voorzien of te herstellen. Je kan hiervoor advies en begeleiding krijgen van
het Regionaal Landschap Schelde-Durme. De gemeente
beloont je met een toelage.
Voor alle landschapswerken, kan je terecht bij het Regionaal
Landschap Schelde-Durme. Bijvoorbeeld voor de aanleg van
een hoogstamboomgaard. Het Regionaal Landschap financiert tot 70 % en voert de werken volledig uit .

Deze natuurelementen noemen we kleine landschapselementen. Ze werden vroeger doelbewust aangelegd, want ze
hadden een economische functie. Men groef poelen om het
vee te laten drinken, men plantte meidoornhagen om het
vee in de wei te houden en met knotbomen of houtwallen
bakende men percelen af.
Jammer genoeg verdwijnen deze natuurpareltjes uit ons
landschap.

Meidoorn
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