
 

Holle 
wegen

Kleine landschapselementen

Andere uitgaven uit de reeks 
‘Kleine landschapselementen’:

Hoogstamfruitbomen
Knotbomen

Poelen
Hagen en heggen

Houtkanten en graften

Meer info

Regionaal Landschap 
Haspengouw en Voeren vzw
Landschapsloket
Daaleindestraat 2

3720 Kortessem

T 011 31 38 98

landschapsloket@rlh.be

www.rlh.be

© Foto’s: Vildaphoto, RLH

Landschappelijke en recreatieve waarde
Holle wegen hebben een streepje voor, omdat ze een hoge belevingswaarde hebben. Boven-
dien gaan ze ver terug in de tijd. Vaak vind je er een kapelletje of een heilige boom en vertelt 
een holle weg je zo iets over het historisch landgebruik op die plek. Niet toevallig zijn vele 
holle wegen opgenomen in recreatieve netwerken. Zowel fietsers als wandelaars profiteren 
er van de relatieve rust, de geborgenheid en de voorkomende fauna en flora. Maar ook spe-
lende kinderen, fotografen of gewoon de buurtbewoners die er even een ommetje maken, 
genieten vaak van deze bijzondere landschapselementen.

Bescherming
Geniet van de holle wegen met respect voor de 
natuur en de omgeving. Laat geen afval achter 
want afval hoort niet thuis in een holle weg. Ook 
groenafval dat buurtbewoners vaak in de holle 
wegen storten, hoort niet er thuis. Het zorgt er 
enkel voor dat de waardevolle plantjes vervangen 
worden door verruigingssoorten zoals brandne-
tels, kleefkruid, …

Holle wegen worden beschermd door de Voor-
waarden wijzigen vegetatie en kleine landschap-
selementen van het natuurdecreet. Je mag met 
andere woorden geen handelingen of werken uit-
voeren in een holle weg die niet tot het normaal 
onderhoud behoren. Als je toch wijzigingen wil 
aanbrengen in een holle weg, moet je hiervoor 
een vergunning aanvragen.



 

Natuurwaarde
In ons intensief benut landschap hebben holle wegen 
een belangrijke natuurwaarde. Ze zijn vaak het laatste 
plukje natuur te midden van akkers en open velden. 
Vogels, vlinders en insecten, vleermuizen en knaag-
dieren, vossen en dassen gebruiken deze holle wegen 
als een verbinding met andere versnipperde stukjes 
natuur. Ze vinden er voedsel en beschutting en bouwen 
er hun nesten of burchten.

Dankzij de subtiele verschillen in temperatuur, zon-
beschenen plekjes en bodemsamenstelling, herber-
gen veel holle wegen een breed scala aan planten. 
Typische schaduwplanten zoals varens, aronskelken 
en maarts viooltjes gedijen hier goed. De boomlaag 
bestaat meestal uit tal van inheemse soorten zoals 
eik, els, wilg en es, met daaronder een struiklaag 
met sleedoorn, meidoorn, vlier, hazelaar, struikrozen, 
kornoelje,..

Op zonnige grazige bermen kan je heel wat bloei-
ende kruiden bewonderen zoals wilde marjolein, vogel-

wikke of grasklokje.

Holle wegen
Een holle weg ontstaat door eeuwenlang op en af een helling te 
rijden of lopen. Hierdoor woelt telkens een beetje aarde los. Deze 
aarde spoelt bij de eerstvolgende regenbui weg. Zo komt het weg-
dek steeds dieper te liggen ten opzichte van het omliggende land. 

Onderhoud
Als holle wegen niet onderhouden worden, 
groeien ze dicht en staan er na verloop van 
tijd enkel grote bomen. Het is net de afwis-
seling van open en gesloten plekjes, licht 
en schaduw, hoge en lage begroeiing, die 
holle wegen zo interessant maken.

Ook met gras begroeide bermen zouden 
verruigen en uiteindelijk verbossen als ze 
niet gemaaid worden. Zo verdwijnen zeld-
zame kruiden en bloemen, samen met het 
leefgebied van heel wat insecten en vlinders.

Het onderhoud van holle wegen is dan ook 

in enkele maatregelen samen te vatten:

Maaien: met gras begroeide stroken wor-
den gemaaid om ze grazig te houden. Als je 
de bijzondere kruiden en bloemen extra kan-
sen wil geven, voer je best het maaisel af.

Snoeien: om de weg open te houden is het 
nodig om jaarlijks overhangende takken weg 
te snoeien, hagen te scheren, of enkele 
struiken terug te dringen.

Verjongen: veel bomen en struiken maken 
spontaan nieuwe takken als ze nabij de 
grond worden afgezet. Dit heet hakhoutbe-
heer. Door een bepaalde boom of struik bij-
voorbeeld om de 6 jaar bij de grond af te zet-
ten krijg je veel variatie in leeftijden en 
begroeiing. Ook knotbomen komen veel 
voor in holle wegen en moeten om de 6 à 10 
jaar geknot worden.

Een holle weg bestaat 
uit een wegdek, schuine 
bermen en schouders. 
Schouders zijn de over-
gang van de schuine 
berm naar het naastge-
legen land.
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