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Lichtbrekers
Het verhaal heeft een Nederlands tintje, want 
de Gleditsia- skylines in de dorpskern wer-
den toentertijd geleverd door Boomkwekerij 
Udenhout. Er werd gekozen voor Gleditsia van-
wege de herfstverkleuring, de mooie vorm van 

de kroon en de geveerde bladeren die het licht 
filteren. Bijkomende voordelen zijn dat Gleditsia 
geen stekels heeft en goed tegen droogte kan. 
‘Wij hebben de Gleditsia’s in 2016 geleverd’, 
vertelt Franky Vandeputte van Boomkwekerij 
Udenhout. ‘Het waren er 22, en er zijn ook nog 

25 à 30 exemplaren van Tilia cordata geplant. 
Vooral die lichtfiltering was een belangrijke 
reden om ze te plaatsen. Het zijn echte licht-
brekers. Gleditsia is ook een moderne boom, 
die overal kan groeien.’ De aanplant van de 
Gleditsia’s werd uitgevoerd door het bedrijf 
Steenhaut.

Kosten
Het duurde in totaal anderhalf jaar om de 
dorpskern te vernieuwen en dat kostte bijna 
drie miljoen euro. De kerk op het dorpsplein 
wordt nu omgeven door led-armaturen 
die voor de nodige sfeerverlichting zorgen. 
Naast de kerk zijn ook nog ongeveer achttien 
Magnolia glandiflora’s geplant en zes stuks 
Quercus hispanica ‘Wageningen’. Het plein 
wordt al sinds jaar en dag gesierd door het 

Gleditsia’s sieren dorpskern die voorheen uit parkeerplaatsen bestond

In het Belgische Moorslede (in West-Vlaanderen) kan men al ruim vier jaar genieten van Gleditsia 

triancathos ‘Sunburst’ in het centrum. Zo’n tien jaar geleden vond men het in de plaats tijd voor een 

make-over van de dorpskern. In die tijd bestond de dorpskern namelijk enkel uit een parkeerplaats. 

Dat moest toch beter kunnen? Aldus geschiedde. Er is een sfeervolle verblijfs-en 

ontmoetingsruimte voor in de plaats gekomen.
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standbeeld van pater Lievens, dat nu vergezeld 
wordt door een rijk bomenpalet.

Eindresultaat
‘Ik heb het eindresultaat een paar jaar geleden 
gezien’, gaat Vandeputte verder. ‘De bomen 
springen echt in het oog als je aan komt lopen. 
Er is ook een fontein bij geplaatst. De dorps-
kern leeft nu veel meer. Het was hiervoor niet 
zoveel bijzonders. Met alle aanpassingen is het 
veel mooier en levendiger gemaakt. Er is meer 
openheid, meer ruimte. Het doet veel meer aan 
als een dorp. Het modernere aanzicht van het 
dorp viel ook samen met de nieuwe modernere 
politiek in België. Er zijn wel een aantal parkeer-
plaatsen gesneuveld, maar die parkeerruimte is 
wel gecompenseerd.’

Geslaagd project
Ook de inwoners zijn tevreden met het eindre-
sultaat. ‘Er is later nog onderzoek gedaan onder 
de bewoners’, zegt Vandeputte. ‘Die waren in 
een eerder stadium ook al betrokken bij de 
herinrichting. De openbaarheid van bestuur is 
goed toegepast. Er werden in het begin foto’s 
verspreid van drie opties voor de verbouwing. 
Uit het onderzoek na de afronding bleek dat de 
burgers het een zeer geslaagd project vonden.’
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