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1. Context en algemene doelstellingen 

Het project New-C-Land beoogt de valorisatie van marginale sites door de productie van plantaardige biomassa 

die wordt gebruikt voor energie en materialen (https://www.newcland.eu). Het project helpt 

grensoverschrijdende gebieden voor te bereiden op een groter aanpassingsvermogen ten voordele van het 

klimaat en de milieutransitie. Het originele van New-C-Land is dat het gronden met beperkingen in aanmerking 

neemt, zoals lineaire percelen (weg, spoor, rivier), landbouwgebieden in de onmiddellijke nabijheid van 

woningen en gevoelige infrastructuur en braakliggende terreinen. Het standpunt van New-C-Land is dat de sites 

met gewoonlijk slecht beheerde vegetatie, diensten aan de samenleving kunnen leveren. Deze diensten 

kunnen betrekking hebben op het landschap, het leefmilieu, de gezondheid, de economie, en sociaal van aard 

zijn. De geleverde diensten kunnen worden uitgebreid en verschillende beheerscenario's moeten en kunnen 

aan de gemeenschappen worden voorgesteld. Zo kan een stedelijk braakliggend terrein dat op herwaardering 

wacht of een herwaardeerde ruimte die op hergebruik wacht, worden beheerd volgens een scenario dat 

tegelijk beantwoordt aan de verwachtingen van de beheerder, het grondgebied en de samenleving (Figuur 1). 

In overleg met alle belanghebbenden moet het juiste evenwicht worden gevonden om het gebruik van de 

grond in de lokale en regionale context te optimaliseren. 

 

 

Figuur 1: potentiële diensten geleverd door de marginale sites 
volgens verschillende beheerscenario's. Het fytomanagementplan 1 kan overeenstemmen met een bloeiend braakland dat is 
aangelegd om de biodiversiteit te bevorderen en de site in een paar maanden een goed imago te geven. De redelijke kosten 
voor de aanleg compenseren de geringe waarde van de biomassa als input voor methanisering. Het fytomanagementplan 2 

kan een wilgenbos zijn dat wordt beheerd als hakhout met korte omlooptijd, waarvan het hout wordt gevaloriseerd voor 
verwarming of verwerkt wordt tot mulch. Deze aanplanting van wilgen kan een schuilplaats zijn voor tal van diersoorten en 
een invloed hebben op de lucht- en waterkwaliteit. De kosten van het planten en rooien van bomen verminderen echter het 

rendement van de investering van de aanplanting op korte termijn. 

https://www.newcland.eu/
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De braakliggende terreinen vertegenwoordigen een aanzienlijk grondpotentieel op het grondgebied van de 

Europese metropool Rijsel (MEL), (alle eigenaars ongeveer 551 ha, al dan niet bebouwd, van het landbouw- en 

industriële type; bron inventaris braakliggende terreinen 2018 uitgevoerd door de Directie Erfgoed van de 

MEL). Het Etablissement Public Foncier Nord-Pas de Calais (EPF) is een belangrijke speler op het gebied van 

hergebruik van grond en komt tussen in de eerste fasen van stadsvernieuwing. Na het slopen van de 

gebouwen, de behandeling van de geconcentreerde vervuilingsbronnen en de plaatsing van een omheining om 

de veiligheid van de site te garanderen, gaat het EPF door met de behandeling van de bodem door 

bodembedekkers aan te brengen. Op deze vergraven bodems wordt meestal een bedekking van Poaceae 

(raaigras, zwenkgras, ...) in combinatie met kleine Fabaceae (kruipende klaver, rolklaver) ingezaaid. Deze 

vegetatie heeft het voordeel dat er snel een dicht plantendek ontstaat dat het mogelijk maakt de 

waterafvloeiing, hitte-eilanden en de overdracht van stof naar de oeverpopulaties te beperken, alsook de 

kolonisatie door houtachtige, ruderale, invasieve of zelfs beschermde plantensoorten, vooral als er een min of 

meer lange tijd verstrijkt tussen de actie van het EPF en de eerste heraanleggingswerken door de koper. 

Parallel daarmee bevat het actieplan 2020-2025 van het PCAET een actiefiche (nr. 9) met als titel "Stedelijke en 

industriële braakliggende terreinen heroveren en alternatieve gebruiksmogelijkheden ontwikkelen". Deze actie 

heeft 3 operationele doelstellingen: (i) stadslandbouw ontwikkelen op braakliggende terreinen; ii) 

hernieuwbare energieproductie ontwikkelen op braakliggende terreinen; iii) groene ruimten of biodiversiteit 

ontwikkelen, met inbegrip van bebossing als compensatie voor wegwerkzaamheden. Naast de instandhouding 

van de biodiversiteit kan deze actie worden uitgebreid tot de aanleg van aanplantingen of specifieke gewassen 

die diensten en functies leveren (figuur 1), met name door de productie van hernieuwbare energie en 

biogebaseerde materialen. Specifieke gewassen kunnen wilgen of populieren zijn die worden beheerd als 

hakhout met korte omlooptijd (KOH), miscanthus, hennep, enz. 

Deze specifieke gewassen verminderen de afvloeiing van water en bevorderen de infiltratie ervan in de 

watervoerende lagen, doordat ze een zachte waterhuishouding tot stand brengen, of doordat ze de bodem ruw 

maken (obstakels voor een snelle circulatie van het water). Zij verminderen het opwarmingsverschijnsel door 

een hoge evapotranspiratie en de opslag van koolstofdioxide. Vanuit gezondheidsoogpunt kunnen hakhout met 

korte omlooptijd en miscanthus een rol spelen bij de water- en luchtkwaliteit. Deze speciale gewassen kunnen 

tot slot worden geïntegreerd als landschapselementen en de randen ervan kunnen recreatiegebieden worden 

voor de omwonenden, terwijl ze in het centrale deel een schuilplaats bieden voor verschillende diersoorten, 

met name insecten en vogels, maar ook vleermuizen. Kleine gebieden kunnen een belangrijke rol spelen bij de 

continuïteit van ecologische corridors (groen raster in Japanse trappen) en bij het verbeteren van de diversiteit 

op landschapsniveau. 

Het is echter van belang om stroomopwaarts een lokale waardeketen voor deze biomassa te definiëren. 
 

Het gebruik van marginale sites voor de productie van diensten voor de samenleving stuit op weerstand bij 

niet-deskundigen op dit vlak, in het bijzonder vanwege de uitdagingen van de restverontreiniging van de 
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bodems. Ter herinnering, de bodemverontreinigende stoffen kunnen in twee categorieën worden 

onderverdeeld: organische en anorganische. Organische verontreinigende stoffen zijn meestal samengesteld 

uit meerdere atomen en vormen grote moleculen. De overdracht van de bodem naar de plant via de wortels is 

gering of onbestaande als gevolg van de fysische (moleculaire verdringing) en chemische (hydrofobiciteit) 

eigenschappen van deze moleculen. Zo worden petroleumkoolwaterstoffen (PHC's), polycyclische aromatische 

koolwaterstoffen (PAK's), benzeen-tolueen-ethylbenzeen-xyleen (BTEX) en de overgrote meerderheid van de 

vluchtige organische halogeenverbindingen (VOX) niet door de wortels aan planten overgedragen. Onder 

bepaalde omstandigheden kunnen deze door de biologische activiteit van de bodem worden afgebroken. 

Anorganische verontreinigingen omvatten metalen (Cd, Cu, Pb, Ni, Pb en Zn) en metalloïden (As, Hg), en 

worden over het algemeen metalen sporenelementen (MSE's) genoemd. Deze atomen zijn kationen waarvan 

de fysische en chemische eigenschappen lijken op die van de minerale elementen die essentieel zijn voor het 

leven van de plant (Ca, Mg, Fe, ...). In de bodem kunnen MSE's zich binden aan organisch materiaal en klei. 

Alleen in water opgeloste MSE's (ionische vorm) kunnen door planten worden opgenomen. De MSE's passeren 

vervolgens langs de kationenpompen van de plant tijdens de plantenvoeding. Er dient te worden onderstreept 

dat de meeste planten (en hun mycorrhizaschimmels) over strategieën beschikken om metaalionen te 

vermijden en te sequestreren. 

Wetenschappelijke studies tonen positieve effecten aan van de aanleg van een zone met KOH op de 

biodiversiteit uit het oogpunt van micro-organismen (ectomycorrhizaschimmels), bodemfauna (regenwormen, 

nematoden, mijten), bepaalde gevleugelde insecten (vliesvleugeligen), avifauna en, in mindere mate, de 

plantendiversiteit. Uit de beschikbare literatuur blijkt dat de abundantie en/of rijkdom in zones met KOH gelijk 

is aan of hoger is dan deze in controlesites (landbouwpercelen, weiland, resthabitat van stedelijke gebieden en 

wegbermen). Het feit dat er niet wordt geploegd en dat er geen gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, 

kan deze waarnemingen gedeeltelijk verklaren. Het heterogener maken van het landschap door de 

aanwezigheid van KOH draagt bij tot een grotere diversiteit van habitats en ecotonen, waardoor meer planten- 

en diersoorten kunnen samenleven. Er bestaat echter minder feedback over de impact van hennep- of 

miscanthusgewassen op het behoud van de biodiversiteit. 

Onderzoek op het gebied van ecologie zou het mogelijk maken het effect van deze specifieke gewassen 

op het behoud en de ontwikkeling van de biodiversiteit al dan niet te valideren. 
 

2. Doel van de demosite Hacot-Colombier 

Het experiment op de site Hacot-Colombier in Houplines is bedoeld als demoproject. Deze site heeft een 

oppervlakte van 3 ha en ligt op het kruispunt van de Rue Victor Hugo en de Rue Voltaire aan de grens van 

Armentières. De site werd in 2020 door het Etablissement Public Foncier voor rekening van de MEL 

aangekocht, ontmanteld en bewerkt. Een vastgoedproject voorziet de bouw van 300 woningen. De 

verwachtingen van het EPF voor de locatie zijn dus: (1) de site te kunnen opleveren aan de MEL in 

samenwerking met de gemeente Houplines of aan de voor het vastgoedproject aangewezen 
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projectontwikkelaar, en dit op middellange termijn (7 jaar) en zonder de extra kosten van het herstel van de 

site in verband met het rooien van bomen, (2) de overlast voor de omwonenden te verminderen, met name uit 

gezondheidsoogpunt door het opnieuw opwaaien van stof, en door bij te dragen aan het goede imago van de 

wijk, en (3) tijdelijk gebruik of tijdelijke bestemming aan te moedigen, zodat de draagtijd ook projecttijd is. De 

stad Houplines wenst een deel van de site Hacot-Colombier te reserveren voor stadslandbouw, een 

natuurgebied (stadsplein in prefiguratie) en ook een sociaal of educatief gebruik van de site te stimuleren door 

de aanleg van een 'third place' (naast woning en werk). 

Sinds enkele jaren gebruikt de stad Houplines miscanthus-mulch om haar bloemperken te verfraaien en het 

onderhoud te beperken als onderdeel van de overgang naar "zero-fyto". In een context waarin geen gebruik 

wordt gemaakt van fytosanitaire producten voor het beheer van de groene en tuinbouwruimten, maakt 

miscanthus-mulch het inderdaad mogelijk de bodem te bedekken en de verspreiding van invasieve vegetatie 

tegen te gaan. Miscanthus-mulch houdt ook de grond vochtig, vooral in de zomer. 

Het experiment dat hier wordt voorgesteld, is bedoeld om sociale banden te scheppen en een plaats te creëren 

voor het publiek. Winst maken met de verkoop van biomassa is niet het doel. Het zal echter interessant zijn een 

kosten-batenanalyse uit te voeren van het beheer voor en door de productie van plantaardige biomassa. Elk 

nieuw gebruik van de marginale sites moet immers op zodanige wijze kunnen worden gerealiseerd dat aan de 

verwachtingen van het gebied wordt voldaan. De kwestie van de economische rentabiliteit moet door de 

overheid en de gemeenschappen opnieuw worden gedefinieerd in het licht van de sociale verwachtingen en de 

gezondheids-, milieu- en landschapsfuncties (of -diensten) die door marginale sites worden geboden. Een 

algemene kostenanalyse zou relevant zijn, met name door de aanplanting te vergelijken met de kosten van het 

herstel van de site in de staat van voor de overdracht, als geen enkel onderhoud wordt uitgevoerd. Om nieuwe 

modellen voor economische ontwikkeling op basis van groene groei te kunnen voorstellen, moeten overheden 

en gemeenschappen toegang hebben tot gegevens van demoprojecten. 

3. Experiment 

3.1. De site Hacot-Colombier 

De site Hacot-Colombier bevindt zich in Houplines, in een dichte stedelijke context, tegenover woonhuizen in 

de Rue Victor Hugo. Het was een voormalige textielfabriek, die in 2020 werd ontmanteld. Het overgrote deel 

van het gemalen materiaal werd verwijderd. Het natuurlijke terrein (NT) bestaat uit leem. Op dit moment 

hebben de bodems geen humuslaag. 

Ondanks zijn industriële verleden is de site Hacot-Colombier niet opgenomen in de BASIAS-databank. Een 

aangrenzende site (Rue Victor Hugo 43; identificatienummer: SSP00013140101) is daarentegen wel in de 

BASOL-databank opgenomen voor PCB-verontreiniging. Het is gedeeltelijk een ververij die nog steeds in bedrijf 

is. 
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Er werd een verontreinigingsdiagnose uitgevoerd door het EPF, en het zou interessant kunnen zijn om de kwaliteit van 

de bodem aan de oppervlakte te vergelijken met de pedgeochemische achtergrond van de stedelijke bodem in de 

BDSolU-databank. 

 
Het Parc de la Lys en de Leie liggen in de onmiddellijke nabijheid van de site. Dit park is opgenomen in de 

groene raster van de MEL. Gezien de biodiversiteitsproblematiek op het grondgebied van de MEL lijkt het 

wenselijk dat de site Hacot-Colombier, zelfs tijdelijk, deel gaat uitmaken van een netwerk van 

biodiversiteitsarchipels en van het stedelijk groen raster. 

 
 

A 
 

 
 

B 

Figuur 2: :  Zicht op het zuiden (A) en het noordoosten (B) van de site van Hacot-Colombier (17/11/2020) 
 

 
3.2. Experimentele demosite 

De demosite Hacot-Colombier is bedoeld om de op planten gebaseerde beheersmethode te evalueren (tabel 1 

en figuur 3). De site C heeft verschillende beperkingen: 

• De bodem van de site bestaat uit kleiachtige leem. De waterafvoercapaciteit van de bodem is laag. Het 

zal dus nodig zijn planten te zaaien of te planten die bestand zijn tegen perioden van wateroverlast. 

• De bodem van de site bevat weinig of geen organisch materiaal. 

• De ingrepen op de site zullen waarschijnlijk worden toevertrouwd aan een groenvoorzieningsbedrijf. 

Dit beheer wordt vaak ruim van tevoren gepland. De gekozen plantensoorten moeten zeer eenvoudige 

teeltroutes hebben, kunnen groeien op bodems met beperkingen en enkel interventie vereisen bij het 

zaaien en oogsten. Aangezien de site in de stad ligt, is de toegang voor landbouwmachines bovendien 

beperkt. De voorkeur gaat uit naar zaaien zonder grondbewerking 
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• Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op de site kan niet worden overwogen. De fytosanitaire 

behandelingsfrequentie-index (IFT) moet nul zijn. Zaden die met gewasbeschermingsmiddelen zijn 

gecoat, moeten worden vermeden. 

De door plantensoorten geïnduceerde diensten staan vermeld in tabel 1. De voorgestelde biomassa is bedoeld 

om de bodem te bedekken, een schuilplaats te bieden voor de biodiversiteit en te worden gebruikt als mulch 

voor de groene ruimten in de stad. 

Een zaadmengsel voor braakland en bloemenweiden kan helpen bloeiende planten te kweken die de 

ontwikkeling van de populaties bestuivende insecten ondersteunen. Indien commercieel beschikbaar, moet de 

voorkeur worden gegeven aan een mengsel van lokale soorten van gecertificeerde regionale oorsprong (van 

ECOSEM - Wallonië). Zaaien en stekken gebeurt het best aan het eind van de winter. 

De site, die bedoeld is als demoproject, kan plaats bieden aan verschillende biomassa's (tabel 2 en figuur 3). 

Bovendien moeten binnen de wilgen-, elzen- of miscanthusaanplanting schuilplaatsen voor dier- of 

plantensoorten kunnen worden gecreëerd. Zo kan, beschermd door de dichtheid van de beplanting, een open 

plek, een greppel, een wal, een stapel dood hout, een roestboom, een bosje honingdragende planten een 

gunstige plaats zijn voor de vestiging van een soort met meer specifieke ecologische eisen. De aanplanting van 

houtachtige planten of miscanthus kan bijvoorbeeld helpen om biodiversiteitsatollen veilig te stellen. Het komt 

erop aan te werken in overleg met de plaatselijke actoren op het gebied van biodiversiteit en de bestaande 

ecologische verbindingen uit te breiden. Deze richtsnoeren zullen ten uitvoer worden gelegd in overleg met het 

EPF, de MEL en de stad Houplines. 
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Tabel 1:  Door de voorgestelde plantaardige biomassa's geïnduceerde diensten 
 Biodiversiteitscorridor Vermogen om 

te groeien in 

natte grond 

Valorisatie 

mulch 

Onkruidbestr

ijding 

Beperkt

 h

et opnieuw 

opwaaien 

van stof 

Gemakkelijke 

teeltroute 

Welzijn van de inwoners 

 Voedt 

honingbijen 

Schuilplaats 

voor kleine 

fauna 

Landschapsontwe

rp 

Koelte-

eiland 

Salix alba + + ++ + + + ++ ++ ++ 

Salix fragilis + + ++ + + + ++ ++ ++ 

Salix babylonica + + ++ + + + ++ ++ ++ 

Populus tremula + + + + + + ++ ++ + 

Alnus glutinosa + + - +/- + + + ++ + 

Alnus cordata + + - +/- +/- +/- + ++ + 

Alnus incana + + - +/- +/- +/- + ++ + 

Catalpa 

bignonioides 

+ + - +/- +/- +/- + + + 

Larix x eurolepis + + - +/- +/- +/- + + + 

Castanea sativa + + - +/- +/- +/- + + + 

Miscanthus x 

giganteus 

- + +/- ++ + + ++ + + 

Industriële hennep 

(Cannabis sativa 

subsp. Sativa) 

-- -- - ++ ++ ++ + - - 

Vlas (Linum 

usitatissimum) 

-- -- - ++ - - -- - - 
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Tabel 2: Biomassavoorstel (soort, dichtheid en kostenraming) 
 

Opper-
vlakte 
(m²) 

Beplantings-
dichtheid 

(pootgoed/ha) 

Benodigd 
pootgoed 

Kosten 
bij 

benade-
ring 

€/stuk 

Kosten 
€/opper-

vlakte 

Wilgen (stekken) 6000 10000 14000 1,00 € 6 000 € 

Miscanthus 
(wortelstokken) 

4500 15000 6750 0,50 € 3 375 € 

 9 375 € 
 
 

Gezien de relatief hoge kosten voor het aanplanten van wilgen, elzen of miscanthus (ongeveer 10.000 €/ha; 

tabel 2) en het overgangskarakter van het project, moet worden overwogen de site van Hacot-Colombier te 

gebruiken als kwekerij voor wilgen en miscanthus. Na 5-7 jaar op de site moet de biomassa dus kunnen worden 

verplaatst of worden gebruikt als stekkenreserve voor een andere site van de MEL. 

 
Figuur 3:  Voorstel voor de aanleg van de site Hacot-Colombier 
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3.3. Keuze van biomassa en aanplantingen 

Een van de eerste vragen die moeten worden gesteld, betreft de keuze van de soort die aangeplant wordt. Wilg 

(Salix spp.) en populier (Populus spp.) zijn de meest aangeplante soorten. In het kader van het WilWater-

project1 werden de wilgenvariëteiten Björn, Tora, Torhild en Olof in combinatie aangeplant op elk perceel, om 

het risico op ziekten te beperken. De diversiteit van de klonen verbetert de structurele en functionele 

diversiteit en vermindert de impact van schadelijke insecten en ziekteverwekkers. De fysiologie van de klonen 

kan immers verschillen vertonen, met name wat betreft de sapstijging, die in de tijd kan worden gespreid, de 

grootte van de bladeren, enz. Deze kenmerken hebben een invloed op insecten en hun predatoren. 

Het kan de moeite lonen om op een proactieve en georganiseerde manier stekken te nemen van bestaande 

bomen in parken, wegbermen en waterwegen en van braakliggende terreinen in de omgeving. De 

aanwezigheid van oude zones met KOH in de buurt van het zuiveringsstation van Villeneuve d'Ascq (MEL) kan 

een bevoorradingsbron zijn. Het vooraf "knotten" van de bomen moet rechte takken opleveren die ideaal zijn 

om te stekken. Dit zal ervoor zorgen dat de geplante ecotypes aangepast zijn aan de plaatselijke 

omstandigheden(Valentine et al., 20092). Naast de intraspecifieke mix kan worden overwogen verschillende 

boomsoorten die ook snel groeien (wilg, miscanthus) te verspreiden binnen de aanplanting. De rol van deze 

bomen zou zijn de ecologische habitats te diversifiëren. Als aanvulling kan het interessant zijn om in de buurt 

van of in de aanplanting honingdragende kruidachtige planten te voorzien zoals phacelia, bernagie en voor 

bestuivers aantrekkelijke struiken. 

Wilgen kunnen heel gemakkelijk worden gestekt dankzij hun hoog natuurlijk auxinegehalte (stekhormoon). 

Over het algemeen volstaat het om in de herfst of de vroege lente een pas afgeknipte tak ongeveer 20 cm in de 

grond te steken. Ideale takken hebben een diameter van ongeveer 3 cm en een lengte van 30 tot 40 cm. Het 

Waalse bedrijf PhiTech kan wilgenstekken leveren(https://phitech.be). 

Miscanthus wordt in het voorjaar geplant als wortelstok. Deze plant wordt sinds 2010 bestudeerd door het 

regionale laboratorium LGCgE (PHYTENER-programma3) en vertoont een goed aanpassingsvermogen aan de 

bodems van de regio. Er zijn twee belangrijke leveranciers: het bedrijf Rhizobiom en Novabium. 

 
 

 
1 Wilwater: Zones met KOH in West-Frankrijk. Vereniging Aile. Beschikbaar op: https://www.aile.asso.fr/wp- 

content/uploads/2007/11/10h20_ttcr_gd_ouest.pdf 

2 Valentine J, Duller C J, Hinton-Jones M, Tubby I, Fry D A, Slater F M, Sherborne A, Jones E, Heaton R, Farrell J, Horne B, 

Green C G, Powell H, 2009. The development of sustainable heat and power fuelled by biomass from short rotation coppice 

in Wales. Aberystwyth University Report of the Helyg i Gymru / Willow for Wales 2004-2008 project. 92pp. 

http://www.willow4wales.co.uk/ 

3 https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/phytener-synthese-francais.pdf 

https://phitech.be/
https://www.aile.asso.fr/wp-content/uploads/2007/11/10h20_ttcr_gd_ouest.pdf
https://www.aile.asso.fr/wp-content/uploads/2007/11/10h20_ttcr_gd_ouest.pdf
http://www.willow4wales.co.uk/
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/phytener-synthese-francais.pdf
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Industriële hennep (Cannabis sativa subsp. Sativa) groeit zeer goed in de regio, zoals blijkt uit het MisChar-

project4. Deze plant, die in de lente wordt gezaaid en in de herfst wordt geoogst, kan voor diverse doeleinden 

worden gebruikt, onder meer als mulch voor de tuinbouw en om te worden verwerkt in isolatiematerialen 

zoals hennepbeton. 

Vlas (Linum usitatissimum) is een plant uit de traditionele landbouw waarvan de technische route meer 

aandacht verdient. Het stro van deze kleine plant is goed bestand tegen bederf. 

De mechanische aanplanting wordt teruggebracht naar grotere oppervlakten. Privébedrijven verhuren hun 

diensten en maken gebruik van mechanische pootmachines (STEP-plantmachine, aangepaste 

koolpootmachines, ...). Hun grootste voordeel is dat ze in een paar dagen meerdere hectaren kunnen 

beplanten. Tijdens het planten wordt diep ploegen afgeraden (Carnets van ValBiom nr. 4 - 2017) omdat het een 

negatieve invloed heeft op de bodemmijtgemeenschappen die een populatieregulerende rol spelen (Minor et 

al. 2004). 

Voor kleine oppervlakten en moeilijk bereikbare plaatsen kan handmatige aanplanten worden overwogen. Een 

voorgat kan worden gemaakt met een mechanische boor of met de hand. Als de grond relatief vochtig is, 

kunnen de stekken rechtstreeks met de hand in de grond worden geduwd. Deze methode van planten heeft 

meer respect voor de meso- en macrofauna van de bodem; alleen de stekzone wordt beïnvloed door de 

bodembewerking. Deze methode van planten met de hand is voor iedereen toegankelijk en kan het mogelijk 

maken plaatselijke of integratieverenigingen, scholen en omwonenden bij het beplantingsproject te betrekken. 

Om rekening te houden met het belang voor de biodiversiteit van deze beheersmethoden, kunnen van tijd tot 

tijd (mei, juli en september) floristische en faunistische inventarissen worden gemaakt. De biologische 

indicatoren (diersoorten) waarmee rekening wordt gehouden, moeten nog in overleg met het EPF worden 

vastgesteld, om zo goed mogelijk aan de verwachtingen van het groene raster op het grondgebied te voldoen. 

Rhopalocera (dagvlinders), Orthoptera, Hymenoptera en zelfs spinnen lijken groepen van soorten te zijn die vrij 

sterk reageren op de vegetatiestructuren. Deze opvolging gebeurt buiten het kader van het programma van 

Interreg New-C-Land. 

3.4. Oogst van de biomassa 

De teeltroute van wilgen voor KOH of miscanthus is relatief eenvoudig en vergt weinig onderhoud. Elke soort 

heeft een specifieke teeltroute met een eigen "agenda". De oogstfrequentie is over het algemeen 3 tot 7 jaar 

voor KOH van wilg, voor miscanthus is deze over het algemeen jaarlijks. Wilgen en miscanthus worden geoogst 

aan het eind van de winter. 

 

4 https://mischar-43.webself.net/ 

  

https://mischar-43.webself.net/
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Wat de oogst betreft, kunnen wilgen of miscanthus worden geoogst en ter plaatse worden vermalen tot mulch. 

Dit laatste wordt vervolgens in aanhangwagens geladen om te worden vervoerd naar een droogplaats (in het 

geval van wilg) en vervolgens naar een opslagplaats (let op, het gaat om een aanzienlijk volume). Een andere 

techniek bestaat erin de hele stengels te oogsten en ze in de buurt van het perceel te leggen om te drogen. De 

stengels worden daarna terug overgebracht naar de valorisatiesite. De tijd tussen deze twee oogstfasen kan 

worden gebruikt om schuilplaatsen voor mesofauna te creëren. 

Aangezien de oppervlakten bescheiden blijven, lijkt handmatig oogsten haalbaar, met behulp van materieel 

zoals een elektrische snoeischaar. Handmatig oogsten kan verschillende voordelen hebben voor het behoud 

van de biodiversiteit: bodemverdichting beperken, selectief oogsten en bomen van bijzonder belang behouden, 

kleine fauna de kans geven te ontsnappen, enz. Er kan handmatig geoogst worden door groenvoorzieners, 

wegwerkers, mensen die deelnemen aan integratieprogramma's en therapeutische workshops, en vrijwillige 

burgers die zich willen inzetten op groene werkterreinen. In een paar uur tijd moeten de oogsters worden 

gesensibiliseerd om vertrouwd te raken met de uitdagingen die eigen zijn aan elke site. 

4. Begeleiding New-C-Land 

Het team van New-C-Land, vertegenwoordigd door een of meer partners, kan in de lente van 2021 een 

bijeenkomst organiseren. De referent voor biodiversiteit en ecologische engineering van het EPF, de betrokken 

diensten op het niveau van de MEL en de gemeente Houplines moeten de landschappelijke, milieu-, 

gezondheids-, economische en sociale diensten kunnen bespreken die de site van Hacot-Colombier kan bieden. 

Tijdens het bezoek aan de site op 17 november 2020 werd een pre-diagnose van de site gesteld. Bij deze 

gelegenheid werd de bodem bemonsterd. Bovendien kan New-C-Land, om het einde van de levensduur van de 

geproduceerde biomassa te voorspellen, in het voorjaar van 2022 de bodem/plant-paren bemonsteren en 30-

40 plantanalyses en 10 bodemanalyses (Cd, Pb, Zn) uitvoeren. De factoren van metaaloverdracht van de bodem 

naar de planten zullen dus kunnen bijdragen tot de besprekingen. Er zou een verslag kunnen worden opgesteld 

waarin de aanpak en de eerste resultaten worden voorgesteld (zie de tabel in de bijlage). 

De aanpak van de demosite Hacot-Colombier, die door het EPF met steun van het Interreg New-C-Land 

programma is opgezet, zou voor de diensten van het MEL, waaronder de dienst wegenonderhoud en -beheer 

(SEER), de dienst aanleg en beheer van het landschap (SCGP) en de territoriale coördinatoren, aanleiding 

moeten zijn om zich te buigen over de kwestie van de valorisatie van biomassa afkomstig van marginale sites 

voor het produceren van mulch voor de tuinbouw. Naast deze op het beheer van het afval gebaseerde aanpak 

lijkt het van belang dat de actoren en gekozen vertegenwoordigers van het grondgebied waarde hechten aan 

de ecologische functies en de ecosysteem- en sociaal-economische diensten die voortvloeien uit een doordacht 

en vernieuwend beheer van marginale sites, en dat ze nieuwe ontwikkelingsmodellen voorstellen die op 

groene groei zijn gebaseerd. 
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Bijlage 

Tabel 3: Acties en analyses die door New-C-Land (NcL) kunnen worden uitgevoerd op de demosite Hacot-Colombier 
 
 

 2020 2021 2022 2023 

 Herfst Lente Lente Herfst 

Ontmoeting en 

sensibilisering van de 

diensten 

NcL NcL   

Diagnose van de site NcL    

Aanplanting  X   

Verslag  NcL NcL ?(zonder 

NcL) 
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