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Keep on knotting in 't West-Vlaamse hart

Beste knotter
Keep on knotting in 't West-Vlaamse hart! Dat blijft ook in 2014 onze leuze. StadLand-schap wenst jou en jouw familie een hartverwarmend - al dan niet gestookt
met wilgenhout - nieuw jaar toe. We zien reikhalzend uit naar onze samenwerking in
2014 voor een aantrekkelijk landschap in 't West-Vlaamse hart.
Voortaan zal je als knotter regelmatig een nieuwsbrief ontvangen. Zo willen we je
nog beter op de hoogte houden van nieuwe aanvragen en locaties voor knotwerk, het
aanbod van opleidingen en vormingen, nieuwtjes inzake wetgeving of verzekering,....
Zodoende willen we de equipe van vrijwillige knotters nog dichter bij de werking van
het Stad-Land-schap brengen en onderlinge kennismaking stimuleren.
Zit je zelf verlegen met een vraag? Aarzel dan niet om via onderstaande
contactgegevens aan te kloppen.
Alvast veel lees- en knotplezier toegewenst!
Regel online jouw favoriete date met knotbomen
Sinds dit knotseizoen plaatst het Stad-Land-schap de aanvragen en locaties voor knotwerk
op de website van 't West-Vlaamse hart. Ga daarom regelmatig piepen op
www.westvlaamsehart.be/knotploeg en informeer ons welk karwei jou interesseert. Als een
knotlocatie is toegewezen aan een knotter wordt die van de website gehaald. Nieuwe
aanvragen voor knotwerk plaatsen we zo snel als mogelijk op voornoemde webstek.
Regel je je zaken liever per telefoon in plaats van achter je computer? Neem dan contact
op met Jasper Dugardeyn via het nummer 051 27 55 54.
Vrijwilligersovereenkomst 2014: gelieve te ondertekenen en terug te sturen.
De knotwerking in 't West-Vlaamse hart is gestoeld op vrijwilligerswerk. Dat betekent dat
er een paar spelregels moeten in acht genomen worden. Op de website staat een
informatienota 2014 voor de knotters. Het is belangrijk om die aandachtig door te nemen,
te handtekenen en terug te sturen naar Stad-Land-schap 't West-Vlaamse hart,
Peter Benoitstraat 13, 8800 Roeselare. Enkel wie de overeenkomst gehandtekend
terugstuurt, staat geregistreerd als vrijwillige knotter en mag zodoende knotwerk
aannemen in het kader van de provinciale knotwerking in 't West-Vlaamse hart. De
registratie is ook van belang voor de gratis verzekering voor de vrijwilligers.
Graag vestigen we er ook nog eens de aandacht op om op voorhand door te spelen
wanneer en waar je knotwerk zal uitvoeren in 't West-Vlaamse hart. Enkel dan ben je
verzekerd. Als je niet alleen werkt, moeten ook de helpers een ondertekende versie van de
vrijwilligersovereenkomst bezorgen om in orde te zijn met de verzekeringen.
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"Ik dacht och Here, 't is maar zagen ..."
Net voor de jaarwisseling vond een tweedelige vorming plaats voor vrijwillige knotters van
't West-Vlaamse hart. Van de knotters die hebben deelgenomen aan deze gratis cursus
kregen we niets dan positieve commentaren. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze quote?
“Ik dacht, och Here, 't is toch maar zagen...., maar amaaaaai, wat ben ik toch een kieken
om zo iets te denken. Ik heb enorm veel bijgeleerd! Het zou moeten verplicht worden om
die cursus te volgen, niet alleen kwestie van veiligheid, maar ook kwestie van techniek!"

Kon je de cursus niet bijwonen maar heb je toch interesse? Laat dan iets weten. Bij
voldoende interesse kan Stad-Land-schap de cursus dit of volgend jaar opnieuw
organiseren.

Tips van het seizoen
Holle en gescheurde knotwilgen moeten geen plaats maken voor jonge knapen. Oude
bomen zijn net heel waardevol voor de natuur. Ze bieden bijvoorbeeld een ideale
nestgelegenheid voor steenuilen. Wel vergen de oudjes wat extra zorg. Zo moet je ze iets
regelmatiger (vb. om de 3 à 4 jaar) knotten opdat ze niet zouden omvallen onder het
gewicht van hun dikke takken.
Wat te doen als je een nest van een steenuil aantreft in de knotboom? Als de boom wel
degelijk aan een knotbeurt toe is, moet de kettingzaag erin gezet. Staat er verderop in de
bomenrij een oude knotboom die een jaartje of meer geduld kan oefenen om geknot te
worden? Laat deze dan over zodat de steenuil zijn nest verhuizen kan. Een andere
mogelijkheid is om een nestbak aan de geknotte boom op te hangen. Info hierover kan je
verkrijgen via Stad-Land-schap.
Koeien gaan vaak schuilen onder een knotwilg. Daardoor wordt de aarde rond de boom
vaak aangestampt. Hierdoor gaat de bodem verdichten en dat is vaak nefast voor de wilg
en zijn boomwortels. Daarom kan het zinvol zijn om de bomen (ook volgroeide) af te
schermen van schuilend vee.

De knotwerking van het Stad-Land-schap 't West-Vlaamse hart geniet ondersteuning het
Europees project Green and Blue Futures (Interreg IVB).
't West-Vlaamse hart | T 051 275550 | E westvlaamsehart@west-vlaanderen.be | W www.westvlaamsehart.be
Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart is een samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen en de gemeenten Roeselare, Izegem, Ingelmunster,
Ardooie, Lichtervelde, Hooglede, Staden, Moorslede en Ledegem. Het provinciebestuur en de negen gemeenten werken samen op het vlak van
landschapsopbouw, attractiviteit en belevingswaarde in de regio.
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uitschrijven voor deze nieuwsbrief | meer over de provinciale e-zines
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