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Uit de oude doos ...
                    



                     

Mozaïekstructuur: dynamiek en afwisseling



                     

Lummen 1769 - 1950



                     

Zelde systeem in West Europa

Close to Gent Close to Mechelen

Schelde Linkeroever Bocage, Rennes, Bretagne F.  
(1950)



                     
Zelfde agrarisch systeem



                     Is het rendabel? 1775

Franciscus De Coster, 1775
Vraag:

Antwoord op de vraeg of het gebruyk der afsluytsels, aengenomen in Engeland, zulks als de natuer van 
den grond het toe zal laeten, voordelig is aen de opbrekingen der gronden; en welk den 
alder-gereedsten middel is om de landen, nieuwelings opgebroken, vrugtbaer te maeken. 

Mémoires sur les Questions proposées par l’Académie Impériale et Royale des Sciences et Belles-Lettres 
de Bruxelles, qui ont remporté les prix en 1774, Brussel, 77 blz.

Deel van antwoord:
Voor het grootste deel van nieuwe ontginningen zijn afsluitingen niet alleen voordelig, maar noodzakelijk. De 
afsluitingen zal men bouwen met grachten en met hoog opgezette aarden wallen. Men zal deze afsluitingen met  hout 
beplanten; er zijn verschillende redenen om dat  te doen. 
Ten eerste leveren de houtkanten op de afsluitingen schaarhout. Ten tweede beschermen de houtkanten de vruchten 
bij storm en tegen schrale wind. Op hoge, droge gronden, verhinderen de afsluitingen vervliegen van de grond. Ten 
derde zorgen de afsluitingen, met grachten en hout, tot drainage van de grond. Ten vierde laten ze toe vee op het 
akkerland in te sluiten, of het vee van het bouwland weg te houden. 
De afsluitingen worden gemaakt met hoge aarden wallen. Indien men geen hout nodig had, zou dergelijke wal op zich 
tot afsluiting kunnen dienen.  Wanneer ze met houtgewas beplant zijn, hebben de afsluitingen als dubbel voordeel dat 
ze hout leveren en dat ze voor een betere en meer zichtbare afpaling van het nieuwe land zorgen.  (Capittel I 
Noodzaek der afsluytsels)



                     Is het rendabel 2016??

google: crop yield windbreak



                     
KLE-landschap staat stil…



                     Houtkanten nu ...



                     Het kan vandaag anders



                     Microklimaat
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                     Invertebraten

nu -4°c op 
landschapsschaal



                     Vlinders



                     Vogels

generalisten specialisten



                     Planten

Bart Deckers, Martin Hermy & Bart Muys, natuur.focus 2(1): 11-17



Opnieuw gebruik van houtkanten

• Op een moderne manier

• Op een economisch interessantere manier 

• Voor en door lokale mensen

• Met respect voor streekidentiteit, biodiversiteit, cultuurhistorie…

• Bijdragend aan een CO2 neutraal Limburg

• Geld uitgegeven aan verwarming → investeren in eigen regio/mensen

                     Waarom starten?



De 5 F’en van ons landschap

                     Toekomstig landschap



Een energiek landschap



TWECOM - Pilootproject in Bocholt

                     

https://www.youtube.com/watch?v=_VqYiY0q_Lk

Inspiratie

https://www.youtube.com/watch?v=_VqYiY0q_Lk
https://www.youtube.com/watch?v=_VqYiY0q_Lk


                     Productieproces



                     Containersysteem



Financieel plaatje 

School
UIT

Kosten 
verwarming

Gemeente
UIT
Bijdrage 
onderhoud
houtkanten

IN 

Verkoop warmte

IN
Verkoop snippers 90%

Onderhoud houtkant 
10%

UIT
Uurloon landbouwers

Afschrijving machines
Coördinatie
Stockage en droging
Transport

UIT

Investering ketel 
en warmtenet

Onderhoud ketel

Aankoop snippers

CVBA Landschapsenergie

Agro|aanneming

                     Warmtenet Bocholt



Kostprijs snippers

prijs/ton   

oogsten 46,02   

opslag 7,6   

kost nat 53,62 50% vocht

==> kost 
droog 80,43 25% vocht

transport 
klant 14,25   

totaalkost 94,68 € per ton droog

Niet meegerekend: 

*vergunningen

*tussentijds onderhoud:
- bijplanten
- snoeien

                     Snippers maken rendabel?



Voorbeeld Neerpelt

                     Energiepotentieel van een gemeente



Gezinswoning Opslagruimte Prijs incl BTW CO2 uitstoot bij 
verbranding (niet 
meegerekend CO2 
productie bij 
fabricage)

3.500 liter 
stookolie

3m³ 1643 €  (0,47€ / 
liter)

9.485 kg

3.500 m³ aardgas 0 1700 € (0,48€ / 
m³)

7.210 kg

8.800 kg pellets 28m³ 2.050 €  (233 € / 
ton)

Co2 neutraal

10.000 kg 
houtsnippers

35m³ 1.000 €  (100 € / 
ton)

Co2 neutraal

                     Andere energievormen?



• Inventarisatie logistiek

• Mogelijke opslagplaatsen voor snippers?

• Bronnen van restwarmte voor drogen van snippers?

• Lokale gebruikers van houtsnippers in Neerpelt?

• Kansen voor nieuwe lokale afnemers van houtsnippers?

                     Droogsystemen

Natuurlijke droging Geforceerd drogen



Actorenoverleg

visieplan

Eigendommen

quickscan

uitvoeringsplan

Uitvoering

                     Stappenplan



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zuVVPG6qnh3mxJUXmtP-YrinXLxRmzBBKIwL5DHm_n
U/edit?usp=sharing

Protocollen, laatste stand van zaken
                     

De protocollen zijn uitgewerkt door Regionaal Landschap lage Kempen in samenwerking met 
Agro-Aanneming.
Zij zijn de eigenaar van deze protocollen en sturen deze steeds bij.
Profisi heeft deze protocollen samen met hun gedigitaliseerd.
Gedetailleerde info is op te vragen bij RLLK en Agro-Aanneming.

Een laatste stand van zaken kan je op onderstaande link vinden.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zuVVPG6qnh3mxJUXmtP-YrinXLxRmzBBKIwL5DHm_nU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zuVVPG6qnh3mxJUXmtP-YrinXLxRmzBBKIwL5DHm_nU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zuVVPG6qnh3mxJUXmtP-YrinXLxRmzBBKIwL5DHm_nU/edit?usp=sharing


                     Basisprotocol



Houtkantenvisieplan
WAT? 
→ = gezamenlijke visie over welke doeltypes houtkant er in 

verschillende zones in de gemeente gewenst zijn = richtlijn
→ = basis voor concrete keuzes aan ingrepen aan houtkanten
→ kan in de loop van de jaren aangepast worden

WIE? 
→ lokale actorengroep in de gemeente (landbouw, natuur, 
WBE, bosgroepen, …)

DOEL? 
→ neuzen in dezelfde richting vóór de start van de werken – 
globaal, geen details!

                     Visieplan



Doeltypes

• gekozen voor 4 doeltypes → werkbaar!

• ‘bouwstenen’ zijn:

• aantal overstaanders/100m

• aantal hakhoutstoven/100m

• keuze van doeltypes per zone:

• rekening met bosgebieden – verbinding

• rekening met weidevogelgebieden – 

open

• …
WE KEEP IT SIMPLE!

Hoe ziet een goed onderhouden houtkant er uit?

                     Doeltypes



                     Doeltype 1



                     Doeltype 2



                     Doeltype 3



                     Doeltype 4



                     Doeltype 5



                   

 

Module energiek Landschap in 
Dipla

8 Stappen in DIPLA



                   

 
Dipla 1 als communicatiemiddel

Zie handleiding energiek landschap DIPLA 1 voor meer info



                     Stap 0-3



                     Tekenen



                     

Houtkanten intekenen op basis van kadasterkaart en grondgebruik

1. Liefst 1 houtkant per perceel.
2. Geen 2 houtkanten per perceel.
3. Opsplitsen indien langer dan 75-100m.
4. Teken gelijk de eigendomssituatie of afspraak

a. in perceel van zelfde eigenaar
b. op openbaar indien van gemeente

5. Geef ieder element een unieke naam

OK

niet 
OK

Protocol tekenen



                     

Unieke naam voor een element
Dit plaats je in infoveld 1 door met de i op het element te klikken en dan op bewerken te drukken.
zie 1, 2 en 3 op tekening hieronder.

1. Gebruik voor deelgebieden of deelproject een zelfde voorvoegsel.
a. bv. lummen => LUM0001

2. Laat voldoende plaats voor nummers, bouw op zelfde manier op.
a. bv. 0001 en niet 1

3. Bij grote projecten start per 1000 in een ander deelgebied. Zo weet je steeds dat alles tussen 
2000-3000 in een bepaald gebied ligt en kan je bij nieuwe houtkanten gewoon aanvullen.

4. Zet startjaar op 2100 zolang je niet weet wanneer je het gaat oogsten.

1

2

3

Protocol Nummering



                     Stap 4



                   

 
Quickscan app

Zie handleiding energiek landschap Quickscan app voor meer info



                   

 
Quickscan module

Zie handleiding energiek landschap Quickscan module  voor meer info



                

Veldkaarten maken.

1. Teken een layout voor de delen die je wil inventariseren in dipla 1
2. Trek het rapport quickscan veldkaart

Veldkaarten



                     Stap 5



                     Stap 6-8



Joep Fourneau
Regionaal Landschap Lage Kempen vzw
Grote baan 176
3530 Houthalen-Helchteren
011 78 52 59
joep.fourneau@rllk.be
www.rllk.be 

Kathleen Bervoets
Agrobeheercentrum – ECO²
Diestsevest 40 
3000 Leuven 
016 28 64 29
Kathleen.Bervoets@agrobeheercentrum.be
www.agrobeheercentrum.be

                     Contactgegevens

mailto:joep.fourneau@rllk.be
mailto:joep.fourneau@rllk.be
http://www.rllk.be/
http://www.rllk.be/
mailto:Kathleen.Bervoets@agrobeheercentrum.be
mailto:Kathleen.Bervoets@agrobeheercentrum.be
http://www.agrobeheercentrum.be/
http://www.agrobeheercentrum.be/


                     extra voorbeelden



                     

PDPO project

Partners: Funded by:

Lasiocampa quercus



                     Bosranden



                    
Verleden

akker

Double 
hedgerow
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Bosrand

Beheerder 
houtkant

                    
Toekomst



                    
Lokaal samenwerkingsverband

Partners:

Financiële 
steun:



                    

Case Bocholt

75 km gemeentelijke houtkanten

7.5 km oogstbaar per jaar

450 ton verse snippers per jaar

300 ton droge snippers per jaar

100.000  liter stookolie per jaar 
equivalent

50 gezinnen 2000 liter stookolie per 
jaar

Energiek landschap Bocholt Warmtenet Bocholt 250 KW

190 ton


