In de aanloop naar de lente.. op 1 dag maar liefst 800 nieuwe
bomen in Roeselare
Persmoment

23 februari 2019

De lentekriebels zorgen op vele vlakken voor heel wat bedrijvigheid, maar zeker ook als
het aankomt op het planten van nieuwe bomen….
Op 1 dag tijd komen er maar liefst 800 bomen bij in Roeselare.
Dit gebeurt naar aanleiding van 2 acties:

1. ‘Bewilg het landschap’
Deze winter hebben maar liefst 100 inwoners van ’t West-Vlaamse hart gratis
wilgenpoten besteld. Hierdoor wordt het landschap van Midden-West-Vlaanderen 1 520
knotwilgen rijker. Een recordcijfer sinds de opstart van de campagne ‘Bewilg het
landschap’.
De campagne ‘Bewilg het landschap’ voor het ganse Stad-Land-schap
Voor het vijfde jaar op rij pakken de Provincie West-Vlaanderen en het Stad-Land-schap
uit met ‘Bewilg het landschap’, een actie waarbij je gratis wilgenpoten kunt bestellen
voor je landschapstuin of weide. Sinds 2014 zijn er al 4 620 knotwilgen geplant.
Enkele gemeenten en partners van ’t West-Vlaamse hart (Hooglede, Izegem, Meulebeke,
Lichtervelde, Roeselare, Staden en Tielt), Natuurpunt afdelingen De Buizerd en
Mandelstreke, de Provincie West-Vlaanderen en het Stad-Land-schap stelden het
plantgoed ter beschikking.
Stad Roeselare voorziet dit jaar opnieuw 200 wilgenpoten van knotbomen op openbaar
domein. Bewoners van nabijgelegen gemeenten kunnen deze ook bij Roeselare bestellen.
Waarom knotwilgen
Knotwilgen bieden heel wat voordelen: ze zorgen dat drassige weilanden droger worden,
bieden een schuilplaats aan veel dieren en insecten, houden beekkanten vast, verfraaien
ons landschap en ze zijn bovendien een echte houtmijn.
In 2018 brachten de Provincie West-Vlaanderen en ’t West-Vlaamse hart ‘Knotbomen,
knoestige knapen’, een praktische gids over knotbomen uit. In de gratis brochure lees je
meer over de soorten, tips voor aanplant en onderhoud, veiligheid tijdens het knotten
van bomen, de natuurwaarde van knotbomen,....
De knotploeg
Voor het onderhoud van knotbomen kan je sinds enkele jaren een beroep doen op
vrijwilligers van de knotploeg van ’t West-Vlaamse hart. De vraag voor het knotten van
bomen stijgt ieder jaar. Daarom zoekt Stad-Land-schap nieuwe knotters om de ploeg te
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versterken. In ruil voor de houtopbrengst knotten deze vrijwilligers bomen van eigenaars
die daar zelf geen tijd, goesting, expertise of materiaal voor hebben.
Info over de knotploeg en de campagne:
www.westvlaamsehart.be – 051 27 55 50 – westvlaamsehart@west-vlaanderen.be
Meer info voor pers
Gedeputeerde voor milieu, natuur en landschap, Jurgen Vanlerberghe
jurgen.vanlerberghe@west-vlaanderen.be of 050 40 32 59 of 0475 61 13 88
De campagne ‘Bewilg het landschap’ voor Roeselare
Roeselare doet reeds van in het begin mee aan de campagne.
Bij de eerste editie in 2015 werden de wilgenpoten voor Roeselare bedeeld op de VABIplantendag.
Sedert de tweede editie kunnen de wilgenpoten opgehaald worden op het recyclagepark
van Rumbeke. Ook bewoners van andere gemeenten kunnen hier, mits reservatie, hun
wilgenpoten ophalen.
Ieder jaar worden met deze campagne een 200-tal wilgenpoten verdeeld, die vooral in
grote aantallen aangeplant worden in het buitengebied rond weiden en grotere tuinen.
Geringere aantallen worden in kleinere privé tuinen in woonwijken en verkavelingen
aangeplant.

2. Meer bomen in Roeselare’ deelt gratis Liefdesbomen
uit!
Welkom op een persmoment : 23 februari 2019 om 14 u . aan het Muntplein
Toevallig op dezelfde dag vindt op initiatief van de groep ‘Meer bomen in Roeselare’ een
verdeling van maar liefst 600 bomen plaats in Roeselare.
De oproep werd vooral gelanceerd voor de inwoners van Roeselare die een tuin bezitten
in het meer verstedelijkt gedeelte van de stad.
Met de ‘Liefdesboom-actie’ wil de groep ‘Meer bomen in Roeselare’ de daad bij het woord
voegen en alle Roeselarenaars, inclusief verenigingen, aanzetten tot het planten van
meer bomen.
De liefdesboompjes kon je tot en met Valentijnsdag bestellen via
www.meerbomeninroeselare.be/liefdesbomen.
Stad Roeselare steunt dit initiatief door de bomen gratis ter beschikking te stellen aan de
groep ‘meer bomen in Roeselare’.
De bomen zijn vandaag, 23 februari, gratis af te halen tussen 14 en 17 u. op de Munt, in
de ‘Chalet d’Amour’. Een deskundig tuinarchitect geeft ter plaatse plantadvies en
informatie over de liefdesboom.
Beleidsverantwoordelijke stad Roeselare:
Schepen Hostekint | schepen voor Natuur en bosaanplant | 051 26 21 04
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