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Zormigewr?dngHet steenàtrs Lcndschayt I(nOtten aan de Lgemst1.aal
rydTÍgoldijk - Op 14 januári werd de dÊrde wÊrkdáC van het wirlerseizocn sêíF

Ëffi'ï,:ffiffi..iHp#*ï,à"-,fftr."*,ffiAiH"""#*# [ *,* ,r*- .. istraat in het buitengebied tussén Steenderen en foldijk.
I(notten is niets anders dan een boom van zijn
scheuten te ontdoen, waarna de boom weêr

ten maakt, bij de
Doordat er elkjaar

nen, wordt de bovenziide
van de boom steeds clikker, waardoor zich"de
'knot' vormt waar de knotboom zijn naam
aan dankt. Knotbomen zijn al eeuwenlang een
vertrouwd beeld in ons cultuurlandschaf. Ze
werden vroeger geknot voor het hout. Vó net
hout vlocht men manden, maakte men be-
zems of het werd gebruikt als brandhout. Aan
slootkanten werden knotbomen vaak aange-
plant om de oevers te verstevigen. Vee - oËrr.
weilanden werd beschut tegen wind en regen
door een rij (knot)bomen.
Naast de landschapsculturele waarde hebben
knotbomen ook een belangrijke natuurwaar-
de. Vooral ouclere knotbomèn, zoals een aantal
monumentale exemplaren
herbergen allerlei planten
bijvoorbeeld het steenuiltje
hun rrest in ecn lototbooin. In de humusriike
voedingsbodem in de knot van de bomen"cn
eromheen floreren vlier, braam, gïassen, va-
rens, mossen en paddenstoelen. Vandaag de
dag helpen wijwilligers, zoals clie van HSí, te
voorkomen dat deze door de mens gevormde
landschapselementen van weleer uit"het land-
schap te verdwijnen.
De laatste onderhoudsbeurt aan de Leemstaat-
bomenrij werd geleclen uitge_
voerd. Sindsdien utenopdelaiot
flink uitgelopen niet opnieuw gelcrot

wordt, kunnen de takken zo zl'naar worden
omvalt of scheurt.
n knotwilg echter

verwarnen: niet op stroom, kolen of olie maar
op 100% Achterhoeks streekhout.
Ter afsluiti succesvolle werkdag
werden er p en broocljes ges"r:-
veerd, met om het nièuwé jaar
in te luiden

aÍ!elop
nieuw)
tijdens
Steenders Landschap.

is op 11 februari. Meer
eenderslandschap.nl De wilgrn en elzen aan de Leemstraat werden geknot en het wijgekamen hout versnípperd.

te tratr ?Y'ci- 2ciL


