
REGIONAAL LANDSCHAP 
MEETJESLAND

LANDSCHAP
Ons landschap is het gevolg van vele generaties 
boeren die het vorm hebben gegeven. De hout-
kanten, bomenrijen, hoogstamboomgaarden en 
andere kleine landschapselementen geven het 
haar karakteristieke uitzicht en 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 onder meer het  
PDPO-project Landschapsbeheer op Maat, draagt 
het Regionaal Landschap bij aan het behoud, het 
herstel  en de ontwikkeling van de karakteristieke 
kleine landschapselementen.

NATUUR
Regio Meetjesland telt enkele prachtige bossen 
en ook de kreken zijn karakteristiek voor het 
landschap. Maar het zijn de typische langgerekte  
percelen, omzoomd met kleine landschapsele-
menten, de meetjes, die de regio haar naam  
geven. Het zuiden van het Meetjesland bevat een 
mix van kouters, open landschap en bulken, geslo-
ten landschap 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.

16 Regionale Landschappen in Vlaanderen behouden en versterken natuur, erfgoed  
 en streekidentiteit, klimaat, draagvlak en beleving. We brengen inwoners en  

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

geïnspireerd door het verleden en klaar voor de toekomst. 
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OPGERICHT 1999      OPPERVLAKTE (KM2) 796        INWONERS (IN 2020) 242.783        INWONERS / KM² 305

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. 

HET TEAM
ALGEMEEN   Katrien Geurts (tot juli 2020), Brigitte Smessaert (vanaf februari 2021)
COÖRDINATOR 

MEDEWERKERS  Adelheid De Deyne (boekhouding en administratie), Frederik Van Beveren  
   (communicatie), Ralph Maréchal (landschap), Patrick De Deyne (educatie,  
   tot augustus 2020), Hélène Quidé (natuur), Sander Bruylants (natuur en land- 
   schap), Elien Desnerck (educatie, beheer en landschap), Viola Van Rossum  
   (landschap en recreatie), Sander Carael (natuur en landschap), Eline Lorer  
   (beheer en landschap, vanaf augustus 2020)

STAGIAIRS  Frauke Van Kerckhove, Eline Lorer, Jorn Egermont, Jeremy Devos, 
   Nel Dhaenekint, Anouk Dobbelaere
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 IN VOGELVLUCHT
Opnames Landschapsbeheer op Maat Kerkuil bij inventarisatie

Inspiratiedag Paard in het LandschapSnoeicursus voor dreefbomen, Aalter

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.
 

We werken aan trage wegen voor fietsers en wan-
delaars en organiseren evenementen zoals de
Bogaardendag. Op www.RLM.be vind je een bele-
vingskaart met een overzicht van bijzondere plek-
ken in onze partnergemeenten. 

EDUCATIE
Regionaal Landschap Meetjesland heeft een  
brede visie op educatie. We bieden daarom  
jaarlijks een waaier aan vormingen. Hoe knot je 
op een veilige manier? Hoe en wanneer snoei je je 
hoogstamboomgaard? Hoe kan je op een speelse 
manier kennismaken met landschap, natuur en  
erfgoed in je buurt? 

Natuur op school is een van onze speerpunten.  
Leren en spelen in een natuurlijke omgeving biedt 
tal van voordelen. Met educatieve pakketten  
laten we kinderen op een laagdrempelige manier  
kennismaken met onze thema's. We geloven  
bovendien zeer sterk in de gunstige effecten van 
natuur voor de zorgsector. We effenden in 2020 het 
pad en zetten hier in 2021 verder op in.

RECREATIE
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MET DE STEUN 
VAN ONZE
PARTNERS

 Aalter, Assenede, Deinze, Eeklo, Evergem, Kaprijke,
 Lievegem, Lochristi, Maldegem, Sint-Laureins en ZelzateGEMEENTEN

Polderbesturen en verenigingen actief rond natuur, landschap, recreatie, 
toerisme, landbouw en jacht.
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4,97 KM hagen aangeplant 800
vierkante meter 
poelen hersteld 
en aangelegd

hectare bos
aangeplant4

11 
educatieve 
activiteiten 

georganiseerd

1.657
Facebooklikes

433
hoogstamfruitbomen 

aangeplant of beheerd

14  
acties voor lokale 

vergroening

20 
natuurbeheerplannen waarin we

een actieve rol opnamen

213.810
Landschapskranten verspreid

234

7,17 KM houtkanten aangelegd of hersteld

 1

145 kunstnesten, nestkasten en 
insectenhotels verdeeld

knotbomen aangeplant of beheerd

In 2020 kocht Regionaal Landschap 
Meetjesland 27.961 bomen en strui-
ken aan, goed voor de aanplant van 
4,97 km hagen, 7,17 km houtkanten, 
4 ha bos, 103 solitaire bomen, 133 
dreefbomen, 38 knotbomen en 408 
hoogstamfruitbomen. Onze streek 
werd dit jaar 14 hoogstamboom-
gaarden rijker, 4 werden er hersteld. 

Onze knotters beheerden 196 knot-
bomen. Daarnaast herstelden we 
ook 0,80 km houtkant en voor 1,45 
km werd een beheerplan opge-
maakt in kader van het Loket On-
derhoud Buitengebied.

We zorgden voor de aanleg van 
3 nieuwe poelen, goed voor een  
totale oppervlakte van 400 m². Er 
werden 3 poelen hersteld, goed voor 
een totale oppervlakte van 400 m². 
Daarnaast werden 7 poelen geïnven-
tariseerd en in 4 ervan zochten we  
specifiek naar de kamsalamander.

We verdeelden 145 nestkasten, 
kunstnesten en bijenhotels. De 
huismus was in 2020 onze focus-
soort. Daarnaast werden in totaal 
4,8 ha aan akkers en bermen in met 
biodiversiteitsmengsels. We inventariseerden 4021 bomen in 

Aalter, 148 km bermen in Evergem 
en begeleidden Assenede voor de 
opmaak van hun boombeheerplan.

We lieten opnieuw van ons horen 
in 2020! We verdeelden zoals de 
voorbije jaren 2 edities van de Land-
schapskrant, met in totaal 213.810 
exemplaren. 

Er werden 9 digitale nieuwsbrieven 
verspreid, waarvoor het lezerspu-
bliek is gestegen naar 585. Ook onze 
website werd druk bezocht, met 
11.958 unieke bezoekers en 42.565 
paginaweergaves.

We kwamen ook 21 keer in de me-
dia, met onder meer een radiointer-
view voor Radio 2 Oost-Vlaanderen.

Onze Facebookpagina telt onder-
tussen meer dan 1.657 volgers, onze 
Instagrampagina meer dan 508.
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We hielpen 14 scholen en het cen-
trum voor vluchtelingen in Eeklo bij 
realisaties en het participatie- en 
planningsproces bij de vergroening 
van een buitenruimte.

Het grootste deel van de percelen 
in het krekengebied is geïnventari-
seerd naar botanische, landschap-
pelijke, ecologische en economi-
sche waarde. Deze waarnemingen 
zijn gedigitaliseerd en gevalideerd.

AANPLANT EN BEHEER POELEN VORMINGEN

SOORTBESCHERMING

BOMENPLAN

COMMUNICATIE

LOKALE VERGROENING

ZILVERGROEN

LANDSCHAPSWEDSTRIJD

10 NATUURBEHEERPLAN

COVID-19 gooide voor onder meer 
de Bogaardendag roet in het eten. 
We vonden alternatieven in 2 webi-
nars en een actie voor de Warmste 
Week waarbij 27 vrijwilligers hielpen 
bij de groene inrichting aan het zie-
kenhuis AZ Alma in Eeklo. 

12 EVENEMENTEN

Graven van nieuwe poel, AalterAanplant van nieuwe hoogstamboomgaard, Maldegem

Poeleninventarisatie

Webinars De Meetjeslandse Scheldepolder ontleed

Vormingsmoment voor gidsen, Kaprijke (februari)

Werkdag in De Triangel, Lievegem Inventarisatie van bermen, Evergem Warmste Week, AZ Alma, EekloFoto: Werner De Wael

Opnames promotiefilmpje Zilvergroen, Eeklo

In 2020 werd er gewerkt aan de in-
houd van twee natuurrugzakken 
waarmee we bewoners van woon-
zorgcentra zowel binnen als buiten 
aan natuurbeleving kunnen laten 
doen.
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Voor 193 km trage wegen is een tra-
gewegenplan opgemaakt of wordt 
het plan in 2021 verder afgewerkt. 
We inventariseerden 47 km trage 
wegen met digitaal platform DIPLA 
om het beheer te kunnen plannen.

TRAGE WEGEN11

In april werd een tweede editie 
van onze Landschapswedstrijd ge-
lanceerd. In totaal werden er 15  
projectvoorstellen ingediend, waar-
uit de jury in oktober 9 laureaten 
koos die met hun toegekende bud-
get aan de slag mogen.

236
solitaire- of 

dreefbomen 
aangeplant

winterverblijfplaats
voor vleermuizen 

ingericht

 4
nesten van bruine 

kiekendieven beschermd
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We organiseerden 11 educatieve ac-
tiviteiten, goed voor 211 deelnemers. 
De eerste was een vormingsmoment 
voor gidsen, in Kaprijke. De laatste 
een webinar op 17 december.


