
Hakhoutbeheer in  8  VRAGEN
en antwoorden

INFOBROCHURE

Nieuwe toekomst voor Limburgse houtkanten

HANDIGE LINKS

• Lespakket ‘Houtkanten Beleven’ voor de derde graad Lager onderwijs.
   Te boeken via www.plattelandsklassen.be of www.werkgroepisis.be

• Praktische gids houtkantenbeheer, exotenbestrijding:
   www.rllk.be/zelf-doen

• Twecom, met pilootproject Bocholt
   www.twecom.eu

• Film Houtkanten beleven & instructiefi lmpjes
   www.rllk.be/publicaties/videos

• Planten van Hier, met overzicht van planten uit jouw streek en handige plantwijzer:
   www.plantvanhier.be

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij 

Regionaal Landschap Lage Kempen
Grote Baan 176
3530 Houthalen-Helchteren
T: 011 78 52 59
info@rllk.be
www.rllk.be
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n a t u u r    m e n s e n    c u l t u u r  
Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling.
Europa investeert in zijn platteland.

 A g e n t s c h a p  v o o r

Natuur en Bos

dromen tussen bomenn a t u u r    m e n s e n    c u l t u u r  
Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling.
Europa investeert in zijn platteland.

 A g e n t s c h a p  v o o r

Natuur en Bos

dromen tussen bomen

De verwarmingsketels waar het over gaat zijn niet geschikt voor gewone huizen, 
enkel voor grotere gebouwen(groepen) met een fl inke verwarmingsbehoefte. In 
Limburg zijn er overigens nog heel wat houtkanten aanwezig. In Lummen alleen al 
bijvoorbeeld, telden we al 600 km houtkanten!

Er is zeker nood aan nieuwe bomen en struiken die kunnen opgroeien tot energiele-
veranciers. Voor de aanplant van houtkanten gebruik je best inheemse, streekeigen 
soorten of Planten van Hier. Dat zijn planten die in onze streek thuishoren en meer 
kansen bieden aan de biodiversiteit. Of misschien heb je al een houtkant, maar weet 
je niet goed hoe je eraan moeten beginnen om ‘m te onderhouden. Dan vind je op de 
website van RLLK een gratis handleiding ‘Houtkanten beheren’.

Houtkanten

 7     ZIJN ER GENOEG HOUTKANTEN OM IEDEREEN VAN SNIPPERS TE VOORZIEN? 

 8     KAN IK NOG HOUTKANTEN AANPLANTEN? 



De verschillende groeifasen van hakhout, van pas gekapt tot 9 jaar.

In en rond houtkanten leven veel vogels, vlinders, insecten en zoogdieren, die 
er beschutting, voedsel of een woonplaats vinden. Daarom zetten we niet alle 
houtkanten in de regio op hetzelfde moment in hakhout. Zo vinden dieren steeds 
een thuis in de buurt. Bovendien zorgen we door het gefaseerd snoeien voor 
houtkanten van verschillende leeftijden, van pas gekapte bomen, bomen in vol-
le groei, tot volwassen bomen. 
Het landschap wordt meer divers en 
biedt zo plaats aan meer verschillende 
dieren en planten dan een ééntonig 
landschap met bomen van dezelfde 
leeftijd.

Rondom akkers markeerden houtkanten het eigendom, maar ze dienden ook als 
windscherm, om vee uit de akker te houden en voor drainage van de bodem. 
Door ze om 7-10 jaar in hakhout te zetten had men een constante stroom aan 
brandhout voor de bakoven en geriefhout en door het continu verjongen bleef 
de houtkant een dicht ‘scherm’ met hier en daar hogere bomen. In het lespakket 
(3e graad lager onderwijs) ‘Houtkanten beleven’ maken kinderen terug kennis 
met houtkanten en hun gebruik. Ze gaan in de buurt van de school houtkanten 
oogsten, om met het geoogste hout een mobiele bakoven te stoken, waar ze hun 
eigen broodjes in bakken. Net als vroeger.

 

Fossiele brandstoffen zijn een eindig verhaal. Bovendien zijn we voor de prijs 
erg afhankelijk van de internationale markten. Terwijl er hier, in onze eigen 
streek, ook heel wat brandstof voorhanden is om op een aantal plaatsen in onze 
eigen energie te voorzien. In Bocholt is er, in het kader van het Europese ‘Twe-
com-project’ een pilootproject gestart, waarbij gefaseerd 100 km hout geoogst 
wordt in de eigen gemeente. Meer dan genoeg om de nieuwe scholencampus te 
verwarmen met een houtsnipperketel. Het oogsten van de houtkanten gebeurt 
volgens een plan van het Regionaal Landschap, door lokale landbouwers, waarbij 
rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische functie 
van het landschap.

Geelgorzen zijn typische bewoners 
van houtkanten.

Afhankelijk van de omgeving van de houtkant bekijken we de ideale hoeveelheid 
hogere bomen per 100 meter. We houden - na veel overleg - rekening met de 
noden van de natuur-,  landbouw-, erfgoed- en jachtsector. Een houtkant tussen 
twee bossen kan meer hoge bomen hebben. Zo vormt die houtkant een verbin-
ding tussen de bossen. Deze bomen noemen we ‘toekomstbomen’, zij mogen 
heerlijk oud worden. Maar in een weidevogelgebied is het beter de houtkant la-
ger te houden met minder opgaande bomen. Weidevogels houden immers meer 
van een open landschap. In ieder geval krijgen alle houtkanten een verjongings-
kuur door het hakhoutbeheer én ze krijgen opnieuw een functioneel onderhoud 
op regelmatige basis. Tegelijk is het voor de landbouwers, die de kapwerken 
uitvoeren, een extra inkomen.
Belangrijk is ook om eerst opdringerige 
exoten, zoals de Amerikaanse vogelkers, 
te bestrijden. Als je dat niet doet, explodeert 
het aantal exoten na het in hakhout zetten 
van een houtkant, omdat de scheuten plots
meer licht krijgen.

Pas gekapte houtkant. 
Het hout wordt ter plaatse versnipperd.

In het lespakket ‘Houtkanten beleven’ 
mogen leerlingen zelf hout oogsten.

Het is er bij ieder van ons stevig ingedramd: bomen kappen is slecht voor de natuur. 
Maar is dat altijd zo? Waarom wordt er gekapt? En wat gebeurt er met het hout? 
In deze folder geeft het Regionaal Landschap Lage Kempen antwoord op de meest 
gestelde vragen.

Sommige bomen moeten gekapt worden omdat ze ziek zijn, dreigen om te vallen 
of omdat ze andere - inheemse - bomen overwoekeren en verstikken. Sommige 
bomen, zoals populieren, worden aangeplant om 50-60 jaar later te oogsten … 
In al deze situaties worden deze bomen inderdaad definitief gekapt. Vaak moet 
de eigenaar wel een nieuwe boom aanplanten ter vervanging.

Het ‘kappen’ dat het Regionaal Landschap organiseert in de Limburgse houtkan-
ten is een ander verhaal. Een houtkant is een rij bomen en struiken, meestal 
langs een perceelgrens. Deze bomen worden niet definitief gekapt, hoewel het 
er op het eerste gezicht wel zo uitziet. Ze krijgen een fikse snoeibeurt door ze 
laag bij de grond af te zagen. Dat lijkt vrij drastisch, maar in de volgende lente 
schieten de eerste scheuten alweer uit. Na 2-3 jaar heb je een dichte struik en 
na een jaar of 9 is de boom al stevig gegroeid. Dit heet ‘hakhoutbeheer’: om de 
7 tot 10 jaar worden de bomen teruggesnoeid, waarna ze opnieuw uitgroeien uit 
de overblijvende stronk of ‘stobbe’.

Ja. Tot voor de Tweede Wereldoorlog werden alle houtkanten en sommige bos-
sen in onze regio beheerd als hakhout. Zo verjongen de houtkanten en konden 
ze makkelijk hout oogsten. In het huidige landschap hebben de meeste bomen 
eenzelfde (oudere) leeftijd en zien we véél te weinig jonge bomen. Uit de sterke 
wortels van de gesnoeide boom groeit snel nieuw hout. Daarom herstellen wij 
dat oude gebruik van hakhout weer. Omdat de jonge uitgroei veel licht nodig 
heeft, zetten we stroken van 50 tot 100 meter tegelijk in hakhout. 

 1     IS HET KAPPEN VAN BOMEN SLECHT VOOR DE NATUUR?

 6     BLIJFT ER GEEN ENKELE OUDE BOOM MEER STAAN?

 2     OVERLEVEN DE BOMEN ZO’N SNOEIBEURT?

 3     IS DIT HAKHOUTBEHEER EEN PROBLEEM VOOR DE DIEREN IN DE HOUTKANTEN?

 4     WAAROM PASTE MEN VROEGER HAKHOUTBEHEER TOE?

 5     VANDAAG VERWARMEN WE OP GAS OF MAZOUT, WAAROM  ZOUDEN 
         WE DAN OPNIEUW HOUTKANTEN SNOEIEN?


