
REGIONAAL LANDSCHAP 
MEETJESLAND

NATUUR
Regio Meetjesland telt enkele prachtige bossen 
en ook de kreken zijn karakteristiek voor het land-
schap. Maar het zijn de typische langgerekte per-
celen, omzoomd met kleine landschapselemen-
ten, de meetjes, die de regio haar naam geven. 
Het zuiden van het Meetjesland bevat een mix van 
kouters, open landschap, en bulken, gesloten land-
schap met knotbomenrijen. 

Deze diversiteit aan landschappen zorgt ervoor 
dat ook de soortenrijkdom groot is. Denk maar aan 
soorten zoals de kamsalamander, steenuil, paling, 
citroenvlinder en grootoorvleermuis. Wij werken 
aan soortbescherming door aandacht te besteden 
aan hun biotopen zodat deze diersoorten niet uit 
het Meetjesland verdwijnen.

RECREATIE 
We werken aan trage wegen voor ietsers en wan-
delaars en organiseren evenementen zoals de 
Bogaardendag. Elke gemeente telt enkele unieke 
groene plekjes. RLM daagt iedereen uit om samen 
te werken aan die bijzondere plekjes.

Het landschapspark Drongengoed beslaat een heel 
ruim gebied en strekt zich uit over vijf gemeenten. 
In de kern ligt het Drongengoedbos met aanslui-
tend het Maldegemveld, het Keigatbos, Burkel en 
het Koningsbos te Oedelem (Beernem). Je treft 
er grote bos- en natuurcomplexen aan, dreven, 
kleinschalig agrarisch landschap, dorpen en open 
landbouwgebied. Het is een groene ruimte waar 
we kunnen wandelen, fietsen, sporten, rusten, ont-
spannen en spelen. Het voorbije jaar werkten we 
intensief mee aan het onthaalplan. Lees er meer 
over op www.landschapsparkdrongengoed.be!

EDUCATIE 
We organiseren regelmatig cursussen en 
vormingen: van zeisen, enten en vlechten tot 
poelenonderzoek, fruitbomen snoeien en een 
bijenhotel maken! Met enkele educatieprojecten 
bieden we een inkijk in verschillende 
onderwerpen die ons bezig houden.

ERFGOED
Ook erfgoed maakt een integraal deel uit van het 
landschap. Het draagt bij tot de historische waar-
de, het uitzicht, de vormgeving en de uitstraling 
van een landschap. Daarbij heeft het Regionaal 
Landschap aandacht voor onder andere bijzonde-
re bomen, hoogstamboomgaarden, bomenrijen, 
maar ook voor klein bouwkundig erfgoed zoals 
kapelletjes, veldkruisen en ijskelders. Daarnaast 
maken we samen met Comeet en Veneco deel uit 
van de IOED Meetjesland.

16 Regionale Landschappen in Vlaanderen behouden en versterken natuur, erf-
goed & streekidentiteit, klimaat, draagvlak en beleving. We brengen inwoners en 

partners samen rond een wervend landschapsverhaal dat inspireert en voor ver-
bondenheid zorgt. Zo gaan we samen voor meer kwaliteitsvolle landschappen,                                                                                                         

geïnspireerd door het verleden en klaar voor de toekomst. 

J A A R V E R S L A G  2 0 1 9   R E G I O N A A L  L A N D S C H A P  M E E T J E S L A N D

REGIONAAL LANDSCHAP MEETJESLAND Marktstraat 10 •  9990 Maldegem • info@RLM.be • www.RLM.be

PROVINCIE Oost-Vlaanderen     AANTAL GEMEENTEN  8 

OPGERICHT 1999     OPPERVLAKTE (KM2) 646,9    INWONERS (IN 2019) 119.283     INWONERS / KM² 244

Regionaal Landschap Meetjesland vzw werkt aan een draagvlak voor natuur en landschap 
in het Meetjesland. Door het verstrekken van informatie, beleven van het landschap, het 
sensibiliseren en het realiseren van kleine projecten, leren we de inwoners waardering te 

hebben voor hun streek. 

LANDSCHAP
Ons kleinschalige landschap is het gevolg van vele 
generaties boeren die het vorm hebben gegeven. 
De houtkanten, bomenrijen, hoogstamboomgaar-
den en andere kleine landschapselementen geven 
het haar karakteristieke uitzicht en haar waarde.

Voor de inwoners en bezoekers van het Meetjes-
land is het van belang deze landschapselementen 
te bewaren. Ook talloze vogels, kleine zoogdieren, 
insecten en plantensoorten zijn van deze land-
schapselementen afhankelijk.

Door allerlei projecten, zoals het PDPO-project 
Paard in het Landschap, draagt het Regionaal 
Landschap bij aan het behoud, het herstel  en de 
ontwikkeling van de karakteristieke kleine land-
schapselementen.
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JAARVERSLAG 
2019Paard in het Landschap (Foto: Lars Soeninck) Vleermuis bij inventarisatie

Cursus snoeien van hoogstamboomgaardenDetail uit concept visiekaart onthaalplan
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MET DE STEUN 
VAN ONZE
PARTNERS

Aalter, Assenede, Deinze, Eeklo, Kaprijke,
Lievegem, Maldegem, Sint-LaureinsGEMEENTEN

Polderbesturen en verenigingen actief rond natuur, landschap, recreatie, 
toerisme, landbouw en jacht.
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In 2019 kocht Regionaal Landschap 
Meetjesland 20.206 bomen en strui-
ken aan, goed voor de aanplant van 
3,47 km hagen, 4.528,15 m² hout-
kanten, 1 ha bos, 34 solitaire bo-
men, 87 knotbomen en 258 hoog-
stamfruitbomen. 

Daarnaast beheerden we 4 hoog-
stamboomgaarden, herstelden we 
0,51 km haag, beheerden we 500 m² 
houtkant en knotten we 171 knotbo-
men.

In 2019 zorgde Regionaal Land-
schap Meetjesland voor de aanleg 
van 2 nieuwe poelen, met een totale 
oppervlakte van 200 m². We herstel-
den ook 3 poelen, goed voor een to-
tale oppervlakte van 460 m². Daar-
naast inventariseerden we er 11, op 
zoek naar de kamsalamander.

We verdeelden 180 nestkasten en 
kunstnesten en leverden ook 6 bij-
enhotels. Daarnaast werd er in to-
taal 1,5 ha aan akkers en bermen 
ingezaaid met biodiversiteitsmeng-
sels.

In 2019 organiseerden we 10 educa-
tieve activiteiten, met in totaal 330 
deelnemers. We bieden een brede 
waaier aan vormingen aan. De eer-
ste van 2019 was een cursus knot-
ten van bomen en hakhoutbeheer.

In 2019 (her)openden we samen 
met de gemeentebesturen 1,22 km 
trage wegen en werd er 1,25 km 
wandelpad heringericht. 

We lieten van ons horen in 2019! 
We gaven zoals de voorbije jaren 2 
edities uit van de Landschapskrant 
en verdeelden 140.700 exemplaren. 

We verspreidden 8 digitale 
nieuwsbrieven, waarvoor het 
lezerspubliek is gestegen naar 397. 
Ook onze website werd druk 
bezocht, met 12.566 unieke 
bezoekers en 42.162 bezochte 
pagina’s. We kwamen ook 22 keer 
in de media, met onder meer 
twee interviews voor de 
regionale televisiezender AVS.

Onze Facebookpagina telt onder-
tussen 1.303 volgers, onze Insta-
grampagina telt er 250.
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We werkten mee aan de aanleg 
van 8 nieuwe speel- en leerruimten 
in het Meetjesland, waarvan 5 op 
scholen. 
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We organiseerden 10 brede pu-
blieksactiviteiten met in totaal 2.274 
deelnemers, waaronder 2 Natuur in 
je Buurt-wandelingen. 

Voor onze 20e verjaardag hielden 
we op 1 september een groot feest 
en een tentoonstelling. We moch-
ten enkele honderden bezoekers 
verwelkomen. 

Op 13 december vond in het kader 
van de Warmste Week onze Warm-
ste Quiz van het Meetjesland plaats. 
Met ongeveer 30 ploegen, was het 
een erg succesvol evenement.
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LANDSCHAPSWEDSTRIJD
In april lanceerden we een eerste 
editie van onze Landschapswed-
strijd. In totaal werden er 22 pro-
jectvoorstellen ingediend, waaruit 
de jury eind november 10 laureaten 
koos die met hun toegekende bud-
get aan de slag mogen.

10 LIFE ANIMATED
Met LIFE ANIMATED werden 2 digi-
tale spelletjestochten gelanceerd. 
Mensen kunnen ons nog steeds 
contacteren om op wandel te gaan 
in het Krekengebied of het 
Drongengoed.

11 HOUT = GOUD

De studie uit het LEADER-project  
Hout = Goud toonde aan dat houti-
ge KLE’s zeker interessant zijn voor 
energieopwekking, maar dat de ge-
bruikte technieken nog beter kun-
nen. De resultaten van het gehele 
project werden samengevat in een 
slotrapport, te vinden op onze web-
site.

Kamsalamander (Foto: Ludo Goossens)Plantdag met jeugdbeweging (Aalter)

Nestkast voor steenuil

Digitale spelletjestocht (Sint-Laureins)

Aanleg groene speelruimte De Ark (Maldegem)

Kinderen spelen in De Wegel (Eeklo) Wandeling Natuur in je Buurt (Maldegem) Viering 20 jaar RLM op 1 septemberKnotwilg (Foto: Ludo Goossens)

Archeologiedag met IOED Meetjesland




