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Niels Borgerink
Beheerder Groen
Circulus-Berkel BuitenRuimte:
“Om de drie tot zes jaar worden 
wilgen ‘geknot’. Een knotwilg is 
afgezaagd op een bepaalde hoogte 
en maakt nieuwe scheuten aan. Die 
‘staken’ groeien in een paar jaar uit 
tot fl inke stammen! Door de massa 
kan de wilg ontwortelen of inscheuren 
en bij wind bezwijken. Daarom 
het knotten: het glad afzagen van 
uitgegroeide staken. We willen het 
ecosysteem en de wilg-bewoners zo 
goed mogelijk beschermen. Denk 
aan de steenuil, die hoog in de 
voedselketen staat. Knotten moet 
daarom ‘met beleid’, we sparen 
schuilplekken in en rondom de boom.”

Francien van Gils
Beleidsmedewerker groene 
leefomgeving, gemeente Lochem:
“We kennen de knotwilg vooral 
van het uiterwaarden-landschap 
langs grote rivieren. Maar de 
knotwilg is ook in het Berkeldal-
gebied karakteristiek. Je ziet in dit 
landschap grote afwisseling van 
hogere delen van essen en enken, en 
lagere nattere gras- en hooilanden. 
Knotwilgen werden vooral geplant 
langs perceelsgrenzen van deze 
lagere gras- en hooilanden, maar 
ook op de overgangen van laag naar 
hoog. Zo benadrukken ze mooi het 
microreliëf van het landschap langs 
de Berkel!”

‘Ik snap helemaal de keuze van Anneke Woudstra voor deze prachtige 
rij knotwilgen. We kunnen ons het landschap bijna niet voorstellen 
zonder deze bomen! Wilt u een mooie a� akening van uw tuin, denk 
dan eens aan zo’n rij knotwilgen. Geen boom die zo gemakkelijk te 
planten is, zo snel groeit en uw tuin zo mooi laat aansluiten op ons 
landschap. Bovendien kunt u na het snoeien de takken gebruiken voor 
het aanleggen van een haag. Waarin allerlei dieren een schuilplek 
vinden. Heg- en Haaggroep Brummen geeft elke winter cursussen 
‘heggenvlechten’ zodat je zelf aan de slag kunt.”
Henk van Zeijts, wethouder natuur en landschap

“Doorkijkjes waar geen verrekijker tegenop kan”

Anneke Woudstra: “Als je via de Kijksteeg naar Lochem fi etst, zie je bij 
naderen van de Klokkendijk rechts een rijtje knotwilgen. Dit zicht nodigt al uit 
de Klokkendijk op te fi etsen!” Anneke maakte foto’s voor deze rubriek toen ze 
volop in blad stonden. “De stam heeft enkele gaten, ‘doorkijkjes’ waar geen 

verrekijker tegenop kan. Langsfi etsen is eigenlijk geen optie, je moét er 

letterlijk even bij stil staan. Ik hoop dat de bomen nog lang de Klokkendijk 

en het uitzicht verfraaien.”

De prachtige wilgenrij, markers in het landschap, werd zo’n 45 jaar geleden 
geplant. In een verder verleden waren knotwilgen echte productiebomen voor 
‘gerie� out’. Van het hout en de dunnere twijgen (‘tenen’) maakten eigenaren 
en ambachtslieden producten voor op en om het erf. Waardevol zijn én blijven 
knotwilgen, ze staan voor een rijke biodiversiteit. Tijdens de bloei komt er veel 
stuifmeel vrij als voedsel voor vogel- en insectensoorten. In de dichte kruin en 
vaak holle stam nestelen en schuilen vogels, wilde eenden, muizen, marters, 
vleermuizen en insecten en niet te vergeten... steenuilen!


