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Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei vzw (RLML) is een organisatie die samenwerkt met en 
ondersteund wordt door Europa, de Vlaamse Overheid, de provincie Oost-Vlaanderen, de toegetreden 

gemeenten, de polderbesturen en verenigingen actief rond natuur en landschap, recreatie en toerisme, 
landbouw en jacht. 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.

Het jaar 2021 was een jaar van veranderingen binnen ons Regionaal Landschap: er kwam een aanzienlijke 
uitbreiding van ons werkingsgebied, waardoor een naamswijziging zeker aan de orde was. Vanaf 2022 

werden we Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei. Er kwam een nieuwe coördinator, en een aantal 
medewerkers zochten nieuwe oorden op, waardoor, met maar liefst 5 nieuwe aanwervingen, de RLML-ploeg 

qua samenstelling aanzienlijk werd gewijzigd. 

Inhoudelijk werd in 2021 gewerkt aan de opmaak van een meerjarenplan: een regionale streekvisie rond 
plattelandsontwikkeling in de brede zin, en bevordering van biodiversiteit en natuurontwikkeling op diverse 

vlakken, met een brede waaier aan thema’s en samenwerking met meerdere partners.

RLML wil naar de toekomst toe, met de actiegerichte uitwerking van een aantal strategische doelstellingen, 
werken rond 4 grote pijlers: 

NATUUR
 o aantal thematische gebiedsvisies ontwikkelen
 o maximaal samenwerken met besturen en andere regio-organisaties
 o verhogen van de natuurbewustwording bij de inwoners

LANDSCHAP
 o ontwikkelen van vernieuwende samenwerkingsverbanden
 o evenwicht bewaken en bewerkstelligen tussen economie en natuur

    EDUCATIE & BELEVING
 o gedifferentieerd doelgroepenbeleid uitwerken
 o pioniersprojecten ‘Natuur & Zorg’ stimuleren
 o innovatieve recreatieve en toeristische natuurprojecten uitwerken
 o educatie het centrale thema maken in het kader van nieuwe belevingsinitiatieven

OPTIMALISATIE RLML-WERKING
 o sterker inzetten op grotere, strategische projecten
 o optimaliseren van de eigen communicatiekanalen
 o versterking van het RLML-team vooropstellen, zowel qua omvang als qua competenties
 o focus leggen op gezond financieel beheer

Coördinator Brigitte Smessaert en voorzitter Lut De Jaeger
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1,37 KM hagen aangeplant

hectare bos
aangeplant1,82

6 
brede

publieksactiviteiten 
georganiseerd

1.657
Facebooklikes

15  
acties voor lokale 

vergroening samen 
met gemeenten

253.247
Landschapskranten verspreid

37

 23.028

45 kunstnesten, nestkasten en 
insectenhotels verdeeld

knotbomen aangeplant

verdeelde bomen en 
struiken (uit alle acties)

2,08 KM houtkanten aangeplant

223 knotbomen beheerd

254 hoogstamfruitbomen 
aangeplant

23 hoogstamfruitbomen  
beheerd

100 ha nieuwe poelen aangelegd

0,14 ha poelen hersteld

76 solitaire- of dreefbomen 
aangeplant

6,9 ha ingezaaid met 
biodiversiteitsmengsels

CIJFERS IN EEN NOTENDOP
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16 REGIONALE LANDSCHAPPEN IN VLAANDEREN:
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WERKINGSGEBIED REGIONAAL LANDSCHAP 
MEETJESLAND & LEIEVALLEI (RLML)

TOTALE OPPERVLAKTE 898,34 km²

AANTAL INWONERS 278.245
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LANDSCHAPFoto: Eli Vandecasteele

Kleine landschapselementen zoals hagen en bomen aanplanten is niet voldoende. Om een duurzame impact te hebben op het 
landschap en klimaat is ook optimaal beheer noodzakelijk. We werkten in 2021 verder aan bestaande en innovatieve methodieken.

Goedgeknot
Men vindt steeds beter de weg naar het platform van goedgeknot.be, waarbij eigenaars van houtkanten en knotbomen die op zoek 
zijn naar ondersteuning bij het beheer in contact worden gebracht met vrijwillige knotters. Ook in onze nieuwe partnergemeenten 
werd de werking opgestart. Het uitbreiden van onze knotploegen is daarbij onze eerste prioriteit om aan de vraag te kunnen blijven 
voldoen. In 2021 werden via Goedgeknot 223 bomen geknot.

Beheerabonnementen
Bij het project Landschapsbeheer op Maat is het doel om beheerabonnementen te ontwikkelen. De voornaamste beheerproblemen 
brachten we door middel van een enquête in kaart. Bij 20 particulieren en landbouwers gingen we op bezoek om de landschap-
selementen te inventariseren. In een volgende stap zullen concrete beheersmaatregelen worden geformuleerd op maat van de 
eigenaars, die we bovendien in contact zullen brengen met mogelijke uitvoerders van het beheer. In 2022 zullen de eerste beheer-
rapporten beschikbaar zijn.

Beheerfilmpjes en -fiches
De eerste opnames voor een beheerfilmpje rond knotbomen dateren van het najaar van 2020. In het voorjaar van 2021 werd daar 
nog een stukje over machinaal knotten aan toegevoegd. Eerder werden al beheerfilmpjes ontwikkeld over het beheer van poelen 
en botanisch grasland. Daarnaast werden voor verschillende landschapselementen infofiches ontwikkeld met tips voor een juist 
beheer.

“Ons landschap is het gevolg van vele generaties landbouwers die het vorm hebben 
gegeven. De houtkanten, bomenrijen, hoogstamboomgaarden en andere kleine 

landschapselementen geven het zijn karakteristieke uitzicht en waarde.” 
- Sander Carael (medewerker natuur en landschap in 2021)

BETER PARTICULIER BEHEER
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Groenblauwe netwerken zijn linten natuur van beken en rivieren, hagen en houtkanten. Hoe belangrijk het is om ons landschap wa-
tervriendelijk te maken werd door de overstromingen in de zomer van 2021 nog maar eens duidelijk. Groenblauwe netwerken hel-
pen ons te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering, maar er zijn meerdere redenen om in te zetten op het versterken 
van deze netwerken. Ze zorgen ervoor dat diersoorten zich kunnen verplaatsen tussen hun leefgebieden en bieden mogelijkheden 
tot aangename recreatie. 

Gestroomlijnd Landschap
In het project Gestroomlijnd Landschap wordt in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen werk gemaakt van de verster-
king van natuurverbindingen, een betere waterhuishouding en de herwaardering van waterlopen in het landschap. In 2021 bakende 
de provincie Oost-Vlaanderen samen met ons een nieuw projectgebied af. Er werd gekozen voor de valleien van de Vaardeke- en de 
Neerschuurbeek in Deinze en Aalter. 

De komende jaren zullen we binnen deze perimeter de biodiversiteit versterken en de overstromingsrisico’s verminderen. Bij wijze 
van aftrap werden in de Artemeersstraat in Aalter een oude populierenrij en oude knotbomenrijen hersteld, een houtkant aange-
plant en een poel gegraven. 

“Voorbeelden van groene landschapselementen zijn hagen, struiken, boomgaarden, 
boscomplexen, natuurlijke graslanden of ecologische parken. Blauwe landschapselementen 

hebben te maken met water. Het kunnen poelen, vijvers en vijversystemen, wadi’s, 
kunstmatige bufferbekkens of waterlopen zijn. Samen vormen ze groen-blauwe infrastructuur.”

 - Evelyne Fiers (provincie Oost-Vlaanderen)

GROENBLAUWE NETWERKEN

Foto: Ludo Goossens
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Bomenplannen, die een duurzaam bomenbestand als doel stellen, zijn broodnodig om oude bomen te behouden en te zorgen voor 
een langlevende toekomst voor nieuwe bomen. In opdracht van verschillende gemeenten maakt RLML bomenplannen op. Daarbij 
beginnen we met het inventariseren van alle bomen op het openbaar domein van de gemeente en bekijken we vervolgens de mo-
gelijkheden voor de aanplant van nieuwe bomen. Deze informatie kan dan verwerkt worden in een boombeheer- en/of beleidsplan.

Evergem
In 2021 werd het bomenplan van Evergem afgerond en goedgekeurd door de gemeenteraad. We bepaalden voor 120 km lege ber-
men het aanplantpotentieel. In een volgende stap werden 333 bomen aangeplant langs de Evergemse wegen. De eerste bomenrijen 
werden aangeplant in het Heermeestraatje, de Nieuwe weg, Overdam en de Steenovenstraat. 

Eeklo en Zelzate
Voor de stad Eeklo zitten we volop in de inventarisatiefase. Er zijn in totaal al 2130 bomen geïnventariseerd. In Zelzate zullen vrijwil-
ligers de straatbomen inventariseren. Om dit mogelijk te maken werd de inventarisatie-app My Obs ontwikkeld.

Assenede
In Assenede werd het bomenplan geüpdate en het aanplantpotentieel bepaald. 

“RLML heeft in Evergem het aanplantpotentieel van 120 km boomloze bermen onderzocht, 
waarvan ongeveer 13,2 km in aanmerking komt voor aanplantingen. Daarnaast zijn er 3275 

bestaande bomen geïnventariseerd om toekomstig beheer aan te koppelen.”
- Sven Roegiers (Evergems schepen van omgeving in 2021)

BOMENPLANNEN
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In het najaar van 2021 werd de samenaankoop ‘Behaag je Tuin’ voor de eerste keer in onze streek georganiseerd. Inwoners kregen 
bij deze actie de kans om aan interessante prijzen plantgoed te bestellen. Het aanbod bestond uit gemengde haag- en houtkantpak-
ketten, hoogstam(fruit)bomen en klimplanten. Inwoners konden onder meer kiezen uit maar liefst 15 appel-, 7 peren-, 6 kersen- en 
7 pruimensoorten. De appelsoort Trezeke Meyers werd het vaakst besteld.

De gemeenten Aalter, Assenede, Deinze, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Lochristi en Zelzate namen deel aan deze eer-
ste editie. Hun inwoners konden tussen 1 september en 31 oktober kwalitatief maximaal autochtoon plantgoed bestellen via  
www.behaagjetuin.be. Zaterdag 11 december haalden de deelnemers het plantgoed af in de gemeentelijke afhaalpunten.

166 mensen plaatsten een bestelling, goed voor 199 gemengde haagpakketten, 31 houtkanten, 1747 hoogstamfruitbomen, 747 
hoogstamloofbomen, 96 klimplanten en 69 wilgenpoten. Deze actie past perfect binnen het lokaal energie- en klimaatpact dat in 
juni 2021 werd goedgekeurd door de Vlaamse regering. Wie dit jaar de actie gemist heeft: geen nood, volgend najaar komt er een 
nieuwe actie van Behaag je Tuin!

“De gemeente doet inspanningen maar we moeten de burger ook meekrijgen in de 
vergroeningsoperatie. Behaag je Tuin is een goed en laagdrempelig initiatief waar onze 

inwoners kunnen op intekenen en met een fikse korting hun tuin kunnen 
verfraaien en vergroenen.”

 - Steven Devuyst (Zelzaats schepen van klimaat in 2021)

BEHAAG JE TUIN
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Vzw Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei zal de komende jaren aandacht blijven schenken aan het herstellen van oude en 
het realiseren van nieuwe boomgaarden. Onze organisatie stelt voor het zoveelste jaar op rij vast dat de aandacht voor dit karakte-
ristieke landschapselement blijft toenemen! Steeds meer particuliere eigenaars, maar ook landbouwers besluiten om fruitbomen 
aan te planten. Kijk maar naar het succes van Behaag je Tuin (p. 10) waarbij maar liefst 1747 hoogstamfruitbomen werden besteld. 
De boomgaard zit in de lift! Bovendien neemt ook het aantal adviesvragen rond boomgaarden, fruit, fruitbomen en subsidies toe.
 
Boomgaarden vormen bijzondere biotopen waarin heel wat planten en dieren samen leven. Dieren vinden er schuilplekken en voed-
sel. Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei diende eind 2021 een nieuw LEADER-project in met als doel maatregelen te 
promoten om boomgaarden nóg biodiverser te maken. Dit project, waarbij nauw samengewerkt wordt met vzw Natuurpunt en 
Partners, promoot flankerende maatregelen en gaat normaal gezien medio 2022 van start.  

“De laatste tijd neemt de belangstelling voor de hoogstamboomgaard terug toe. 
Liefhebbers planten opnieuw fruitbomen en dragen zo bij tot het behoud van dit unieke 
landschapselement. Hoogstamfruitbomen zorgen voor het herstel van een gevarieerd, 

kleinschalig landschap en vormen bijzondere biotopen waar vele soorten dieren en planten 
samenleven.”

- Ralph Maréchal (medewerker landschap)

HOOGSTAMBOOMGAARDEN

© Cartesius.be – 1952
Grensgebied Waarschoot-Sleidinge – Omgeving Daasdonk
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RLML IN DE MEDIA

Bomenplan Evergem - Het Laatste Nieuws - 29/10/2021 

Behaag je Tuin - Taptoe - 8/9/2021

We kwamen met onze landschappelijke projecten in 2021 regelmatig in de media. We geven hier enkele voorbeelden.
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Behaag je Tuin - Infoblad Kaprijke - september 2021 

Behaag je Tuin - Infoblad D17 Deinze - september 2021 
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NATUUR

P.19

Onze soortenbeschermingsacties worden ondersteund door de provincie Oost-Vlaanderen en door het Agentschap Natuur en Bos. 
Met soortgerichte acties geven we impulsen om meer en betere leefplaatsen te bieden en bestaande biotopen te bewaren. Daar-
naast verbinden en verbeteren we de biotopen voor typische fauna in onze streek.

Geelgors
Voor de geelgors sloten we 10 beheerovereenkomsten af in Oosteeklo, bij landbouwers, jagers, imkers als particulieren, goed voor 
3 ha. In het voorjaar verdeelden we zaad, goed voor bijen, andere insecten en akkervogels.

Vleermuis
In 2021 werden 15 kerkzolders onderzocht om zicht te krijgen op welke vleermuizen er leven. De resultaten worden in 2022 ver-
wacht. Er werd daarnaast advies gegeven over hoe deze kerkzolders nog vleermuisvriendelijker kunnen worden ingericht.

Kamsalamander
Afgelopen jaar was een uitstekend jaar voor onze grootste inheemse watersalamander. Dit weten we door enkele poelen in het Leen 
en het Drongengoed, waarvoor in het verleden inspanningen werden gedaan, grondig te onderzoeken. Samen met Natuurpunt 
werden  810 meter struikjes aangeplant. Deze aanplantingen bieden beschutting en helpen zo de kamsalamander te overwinteren.

Kievit
De kievit is een van de focussoorten in het project ‘Geïntegreerd Faunaplan’. Om deze akkervogel te beschermen werkten we daar-
om enkele steunmaatregelen uit die we samen met landbouwers ten uitvoer willen brengen. Om de landbouwers te informeren en 
maximaal te betrekken, werkten we een informatieve folder uit en organiseerden  op 11 maart een infosessie over kietvitmonitoring. 

“We hebben vooral aandacht voor de prioritaire soorten en zogenaamde ‘paraplusoorten’, die 
symbool staan voor heel wat andere soorten die van hetzelfde biotoop profiteren.”

- Hélène Quidé (medewerker natuur)

SOORTENBESCHERMING
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RLML IN DE MEDIA

Geelgors - Gemeentelijk infoblad Belleman  Assenede - maart 2021 

Enkele voorbeelden van artikels die kaderen in het thema natuur.
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Kamsalamander - Ge Zijt Van Ursel - juni 2021 
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EDUCATIE & ZORG

Het is algemeen geweten: de natuur heeft een positieve invloed op mensen, zowel fysiek als mentaal. Een natuurlijke omgeving 
rond zorgcentra verbetert de kwaliteit van de zorg én biedt voordelen voor de natuur. Tal van zorginstellingen kiezen om de groene 
buitenruimte therapeutisch in te zetten. Daarnaast vormen heel wat woonzorgcentra hun site om naar een meer ecologische zone. 
Denk hierbij onder meer aan het omtoveren van grasvelden tot bloemenweides. Anderzijds waren er ook enkele grotere projecten 
die de gehele reconversie van een site met verschillende deelprojecten omvatten. Het project bij AZ Alma en het project van Zilver-
groen zijn voorbeelden van grotere projecten.

Vergroening AZ Alma
Via een participatief traject bij de verschillende zorgdiensten van het ziekenhuis en de ambulante patiënten werd steeds zichtbaar-
der waar de klemtonen in de beweeg- en beleefruimte moesten liggen. Zo werd er voor de revaliderende jongeren een springbak 
aangelegd en een hooiland waar patiënten en zorgpersoneel konden genieten van een aangename lunch. Verder werden er ontwer-
pen gemaakt voor de aanleg van de healing garden ter hoogte van de kinder- een jeugdpsychiatrie. In het najaar werd samen met 
enkele patiënten een bloembollenweide aangelegd die in het voorjaar een bijenbuffet zal vormen. Dit project werd mee gefinan-
cierd door Natuur in je Buurt-subsidies van Agentschap Natuur en Bos en het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden 
Aangelegenheden (VIPA).

Project Zilvergroen – de natuurrugzak 
Het PDPO-project Zilvergroen heeft als doel de natuur in en rond zorginstellingen te brengen. Hierbij focussen we ons vooral op 
personen met dementie die al dan niet permanent verblijven in de zorginstelling. In het voorjaar 2021 werd de natuurrugzak gelan-
ceerd. Deze rugzak laat ouderen met dementie toe op een totaal andere manier de omgeving te beleven. Deze tool had in 2021 erg 
veel succes en werd maar liefst door 32 verschillende zorginstellingen uitgeleend.

“RLML riep samen met 15 andere Regionale Landschappen 2021 uit tot projectjaar 
‘Natuur met Zorg’.”

- Elien Desnerck (medewerker beheer en landschap in 2021)

NATUUR & GEZONDHEID
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Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei heeft een brede visie op educatie en wil zowel kinderen als (jong)volwassenen meer 
kennis over natuur en landschap bijbrengen. We organiseren daartoe jaarlijks een waaier aan vormingen. Zo hielden we in april een 
webinar over (de toekomst van) houtige kleine landschapselementen.

Natuur op school
Leren en spelen in een natuurlijke omgeving biedt tal van voordelen. Ook in 2021 begeleidden we verschillende scholen en organisa-
ties bij vergroeningsprojecten. Met educatieve pakketten lieten we kinderen op een laagdrempelige en leuke manier kennismaken 
met onze thema’s. Zo ontwikkelden we een educatieve koffer voor kleuters rond ‘kriebelbeestjes’.

Workshops 
Ondanks de coronapandemie werden er toch enkele workshops georganiseerd. We konden hiervoor rekenen op financiële middelen 
van de provincie Oost-Vlaanderen. Zo waren er enkele plantacties met scholen en legden we bloemenweides aan bij woonzorgcen-
tra in samenwerking met lokale kleuterscholen. Een mooi voorbeeld hiervan is het WZC Sint-Vincentius in Kaprijke waar samen met 
de bewoners twee grote beestenhotels (voor bijen en andere insecten) werden gemaakt.

Educatieve zoektocht
Tijdens onze Bogaardendag van 3 oktober werd de zoektocht “Op stap met Pomme en Pwaar” gelanceerd. In deze wandeling met 
tien tussenstops leren gezinnen bij over fruitrassen, het leven in en om de boomgaard, het verschil tussen appels en peren maar ook 
de vier seizoenen in de boomgaard. 

“Meer natuur in de omgeving gaat samen met minder emotionele- en gedragsproblemen van 
kinderen in alle leeftijdsgroepen.”

 - Agnes van den Berg (Nederlands gezondheidspsycholoog)

BREDE VISIE OP EDUCATIE
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Met het LEADER-project Dorp-Kern-Gezond worden dorpskernen letterlijk tot leven gebracht. Hierbij gaat er speciale aandacht 
naar het creëren van een gezonde, groene buurt met aandacht voor lokale economie en ondernemers. Om deze multiparken tot een 
succes te maken wordt sterk ingezet op participatie met de buurtbewoners. Een dorpskern inrichten als een groene ontmoetings-
plek en rustpunt is een uitstekende voorbeeld van een actie die past binnen de doelstellngen van dit project. De dorpskernen van 
Assenede en Sint-Laureins en de stadskern van Eeklo zijn de eerste werven van dit project. 

In het najaar van 2021 werd een eerste brainstormsessie gehouden met buurtbewoners van Sint-Margriete over de inrichting van  
een groene ruimte achter de school en kerk van Sint-Margriete. Startpunt is het in kaart brengen van de noden omtrent ontmoeting, 
gezondheid, groen & lokale economie. In het voorjaar van 2022 is een tweede inspiratiesessie gepland.

In samenwerking met onze partners werd werk gemaakt van een aantrekkelijke en herkenbare huisstijl. Er werd verder ook een 
menukaart ontwikkeld die gemeentebesturen, inwoners, handelaars, verenigingen… extra inspiratie biedt over activiteiten die in 
een gemeente kunnen georganiseerd worden. 

“Met Dorp-Kern-Gezond worden onderbenutte ruimtes omgetoverd tot veelzijdig
inzetbare multiparken, met aandacht voor lokale economie en ondernemers.”

- Jana Sleeckx (Projectmanager bij partner Logo Gezond+)

LEVENDE DORPSKERNEN
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RLML IN DE MEDIA

AZ Alma - Het Laatste Nieuws - 09/03/2021

Natuurrugzakken Zilvergroen - Facebookpagina ECD Paradox - 4/6/2021

We kwamen met onze projecten rond educatie en zorg in 2021 regelmatig in de media. We geven hier enkele voorbeelden.
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Zilvergroen - Infoblad Kaprijke - september 2021 Zilvergroen - Het Nieuwsblad - 7/6/2021
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BELEVING
Foto: Toerisme Meetjesland

Op 30 juni werd de recreatieve overzichtsbundel ‘Beleef de omgeving van het Drongengoed’ gelanceerd. Dit boekje bevat zes fiets-
routes en twee wandelroutes die de omgeving van het Drongengoed telkens vanuit een andere invalshoek belichten. De bezoeker 
kan starten vanop verschillende startplaatsen in Aalter, Beernem, Eeklo, Lievegem en Maldegem.

De acht routes zijn geënt op het bestaande fiets- en wandelknooppuntennetwerk en versterken de relatie tussen de dorpen en het 
landschap. Weetjes en belevingstips laten de bezoeker letterlijk stilstaan bij al het moois dat de streek rond het Drongengoed te 
bieden heeft. Elke route biedt bovendien mogelijkheden voor een hapje en een drankje onderweg. Met deze routes dragen we bij 
aan een ‘beleefbaar’ landschap als bijzonder decor, waarin landschappelijke en cultuurhistorische verhalen verteld worden.

Het doel van de overzichtsbundel is tweeledig. Enerzijds bieden de routes een alternatieve manier om het gebied te verkennen, wat 
de parkeerdruk op en rond het bezoekerscentrum vermindert. Anderzijds toont elke route dat het gebied zoveel meer te bieden 
heeft dan het Drongengoedbos alleen.

Dit boekje is geïnspireerd op de onthaalvisie voor de regio rond het Drongengoed en werd uitgewerkt met middelen van provincie 
Oost- Vlaanderen. Het is het resultaat van een samenwerking tussen Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei, Toerisme 
Meetjesland en studiebureau LAMA landscape architects. 

“Landschappen verbinden dorpen. Een verzorgd netwerk aan fiets-, wandel- en waterwegen 
brengt de bezoeker van het landschap tot in het dorp, zo zorgt de bezoeker mee voor ‘bruis’ om 
de horeca en de lokale economie te versterken. Op de aangeduide startplekken en poorten start 

de bezoeker zijn tocht, per fiets of te voet.”
- Bart Van Damme (Toerisme Meetjesland)

BELEVINGSKAART 

Foto: Toerisme Meetjesland
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De Bogaardendag is een tweejaarlijks evenement van Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei, gericht op een ruime doel-
groep. Allerhande aspecten over fruitteelt en boomgaarden komen er aan bod. Voor de editie 2021 kozen we voor het mooie kas-
teelpark van Poeke als decor. De overblijfselen van de boomgaard zijn er beperkt, maar de oude moestuinmuren zijn stille getuigen 
van de grote hoeveelheid leifruit die ooit de omwalde moestuin van het kasteeldomein sierden. Het kasteelpark biedt bovendien 
heel wat mogelijkheden voor diverse randactiviteiten. Genoeg redenen dus om voor deze locatie te kiezen. Als centraal thema voor 
deze editie werd logischerwijze ‘leifruit’ gekozen.

Op 3 oktober konden bezoekers in Poeke genieten van fruitige hapjes en drankjes, een beheer- en erfgoedwandeling, een Bogaar-
denfietstocht, een aperitiefconcert, een fruittentoonstelling, een bakwedstrijd, een educatieve speurtocht en zoveel meer. De toe-
gang was gratis, maar voor enkele activiteiten was vooraf inschrijven noodzakelijk. 

De fietstocht van ongeveer 35 km liep langs verschillende hoogstamboomgaarden in de regio met een tussenstop in de mooie ge-
meentelijke boomgaard Dopershoek in Merendree. 

De aanwezigen waren enthousiast en zonder het barslechte weer hadden we wellicht nog heel wat meer bezoekers mogen verwel-
komen...

“Door deel te nemen aan de beheerwandeling heb ik heel wat bijgeleerd over het beheer van 
hoogstambomen. Ik heb ook de fruittentoonstelling bezocht. Ik wist niet dat er zoveel soorten 

appels en peren bestonden!”
- Justine (bezoeker Bogaardendag)

BOGAARDENDAG
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We begeleiden al geruime tijd gemeenten bij hun actieplannen rond trage wegen, met als ultiem doel: meer trage wegen toegan-
kelijk maken voor het brede publiek.

Actieplan trage wegen Lievegem

In 2021 werden grote stappen gezet in Lievegem. Wij hielpen de gemeente bij de evaluatie van de bestaande trage wegenplannen 
van de verschillende fusiegemeenten: Lovendegem, Waarschoot en Zomergem. Deze plannen werden op elkaar afgestemd en uit-
gebreid om zo tot een geïntegreerd trage wegenplan Lievegem te komen. In 2022 start de uitvoering van de acties uit het plan!

Wegspotters voor Assenede

Wegspotters zijn wandelliefhebbers die waken over de toegankelijkheid van trage wegen. Minstens een keer per seizoen controle-
ren ze ‘hun’ trage wegen. Sinds 2021 kan de gemeente Assenede beroep doen op een team gemotiveerde wegspotters. Daarbij is 
een korte opleiding nodig omdat er gebruik wordt gemaakt van digitale middelen die de wegspotters in staat stellen om hun vast-
stelling snel en eenvoudig door te geven aan de gemeente. De wegspotters worden op die manier op de hoogte gehouden wat de 
gemeente met hun meldingen gedaan heeft.

“Vrijwel alle gemeenten in het Meetjesland hebben een trage wegenplan opgemaakt of zijn in 
het verleden gestart met de opmaak van trage wegenplannen voor een deelgemeente. Voor 

Lievegem werd in 2021 een grote stap vooruit gezet.”
- Viola van Rossum (medewerker landschap en recreatie in 2021)

TRAGE WEGENPLAN
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RLML IN DE MEDIA

Toeristische kaart ‘Beleef de omgeving van het Drongengoed’ - Het Nieuwsblad - 30/06/2021

We kwamen met onze projecten rond beleving in 2021 regelmatig in de media. We geven hier enkele voorbeelden.
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Bogaardendag - Het Nieuwsblad - 1/10/2021 Bogaardendag - Zondagskrant - 3/10/2021

Bogaardendag - De Promeet - september 2021
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De oplage van de Landschapskrant steeg in 2021 naar 134.699 exemplaren per editie en zal in 2022 verder doorstijgen naar 138.475 
exemplaren door de toetreding van Nazareth, Wachtebeke en Zulte. De Landschapskranten worden onder alle inwoners van het 
werkingsgebied van Regionaal Landschap Meetjesland & Leivallei verspreid via BPost. Elke Landschapskrant bevat nieuws over de 
vier grote thema’s waarrond RLML actief is: landschap, natuur, educatie & zorg en recreatie. In 2022 verschijnt de Landschapskrant 
in een nieuw jasje!

“De Landschapkrant is ondanks alle digitale communicatiemogelijkheden nog steeds het 
belangrijkste en meest gelezen communicatiemiddel van RLML. Dat merken we aan de vele 

reacties van lezers die na het verschijnen van de krant telkens weer binnenstromen.”
- Frederik Van Beveren (medewerker communicatie)

LANDSCHAPSKRANT
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“De totale oppervlakte van ons werkingsgebied is sinds 2019 met maar liefst 39% gestegen, het 
inwonersaantal zelfs met 62%. Een naamswijziging drong zich dan ook op.”

- Brigitte Smessaert (coördinator Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei)

ZOEKTOCHT NAAR EEN NIEUWE NAAM

Foto: Ludo Goossens

Door de uitbreiding van het RLM(L)-werkingsgebied in de afgelopen jaren, dekte de naam ‘Regionaal Landschap Meetjesland’ de 
lading niet meer. Daarom werd, met akkoord van het Bestuursorgaan, in de loop van 2021 een open inspraakprocedure opgestart. 
Besturen, organisaties en inwoners uit het werkingsgebied kregen de kans om mee na te denken over een nieuwe naam voor ons 
Regionaal Landschap. Zo verscheen er in de Landschapskrant van september 2021 een oproep naar inwoners om mee te denken 
over een mogelijke nieuwe naam. Indienen kon tot vrijdag 8 oktober, en hierop volgend kregen we een tachtigtal voorstellen binnen. 
Sommigen daarvan al origineler of ludieker dan anderen...

Aan leden van de Algemene Vergadering werd vervolgens gevraagd om te stemmen op de naam of namen van hun voorkeur. Stem-
men kon dus op meerdere kandidaat-namen. 51,5% van de Algemene Vergadering leden kozen voor ‘Regionaal Landschap Meetjes-
land & Leievallei’, 30,3% stemde op ‘Regionaal Landschap Vlaamse Vallei’ en 21,2% verkoos ‘Regionaal Landschap 
Meetjesland Plus’ als nieuwe naam voor de organisatie.

Daarna volgde voor deze drie topkeuzes een poll op onze sociale media, met als einddatum 31 oktober. Daarbij kwam opnieuw 
‘Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei’ als beste naam naar voor. Op 27 januari werd de nieuwe naam, met bijhorende 
aanpassing aan het logo, definitief goedgekeurd door de Algemene Vergadering. 
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2021 was een bewogen jaar op het vlak van communicatie. Naast een nieuwe naam, een nieuw logo en de ontwikkeling van een 
nieuw format voor de Landschapskrant werd er in samenwerking met de 15 andere Regionale Landschappen ook werk gemaakt 
van enerzijds een nieuwe versie van de gezamenlijke website, www.regionalelandschappen.be, en anderzijds ook van een nieuwe 
website voor Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei.

Gezamenlijke website www.regionalelandschappen.be
Bij www.regionalelandschappen.be staat beleving centraal. De website stelt de bezoeker in staat om snel en eenvoudig wandelin-
gen en fietstochten in eigen streek te vinden. De website bundelt daarnaast op een overzichtelijke manier de activiteiten en nieuw-
tjes van alle Regionale Landschappen.

Eigen RLML-website
De nieuwe website beoogt vooral gebruiksvriendelijker te zijn voor onze doelgroepen. Eerder dan te vertrekken vanuit de verschil-
lende projecten waaronder we onze schouders zetten, laten we de bezoeker zien waarvoor ze bij hun Regionaal Landschap terecht 
kunnen: adviezen, informatie, webinars, opleidingen, samenaankopen... Door de naamsverandering is onze website vanaf 2022 te 
vinden via www.RLML.be of www.meetjeslandenleievallei.be. (Voorlopig verwijst ook www.RLM.be nog naar de website.)

“De nieuwe websites zijn het resultaat van een uitstekende samenwerking tussen de 16 
Regionale Landschappen. We mogen trots zijn op het resultaat!”

- Iris Steen (Organisatieondersteuning Vlaams Overleg RL’n)

NIEUWE WEBSITES

Receptie na communicatieoverleg RL’n
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ADVIES & OVERLEG

Landbouwers, particulieren, lokale besturen, derde organisaties en andere Regionale Landschappen vragen advies aan onze 
organisatie. Adviesverlening en overlegmomenten vergen heel wat tijd, maar we doen het graag! 

25

168

118

171

57

Landbouwer

Particulier

Lokaal

Derde 

organisatie

Ander RL

Aantal adviesaanvragen
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WIE

10 MEDEWERKERS (7,8 VTE RLML, 1 VTE POV)

• Brigitte Smessaert (vanaf februari), algemeen coördinator
• Adelheid De Deyne, medewerker boekhouding en administratie 
• Frederik Van Beveren, medewerker communicatie 
• Ralph Maréchal, medewerker landschap
• Hélène Quidé, medewerker natuur 
• Sander Bruylants, medewerker natuur en landschap
• Elien Desnerck, medewerker beheer en landschap
• Viola van Rossum, medewerker landschap en recreatie 
• Sander Carael, medewerker natuur en landschap 
• Eline Lorer (tot eind februari), medewerker beheer en landschap

6  STAGIAIRS

• Anouk Dobbelaere
• Astrid Marckx
• Arno Heijerick
• Jana Ommey
• Jasper Beernaerts
• Wout Rogghee

DE FOTO’S VAN ONS 
TEAM AL GEZIEN?

HET RLML-TEAM IN 2021



P.41

MENSEN & CIJFERS

HET RLML-TEAM IN 2022

BLIJVEN OP POST

COÖRDINATOR

BRIGITTE SMESSAERT

MEDEWERKER 
ADMINISTRATIE

ADELHEID DE DEYNE

MEDEWERKER 
LANDSCHAP

RALPH MARÉCHAL

MEDEWERKER 
COMMUNICATIE

FREDERIK VAN BEVEREN

MEDEWERKER 
NATUUR

HÉLÈNE QUIDÉ
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MEDEWERKER 
NATUUR & LANDBOUW

MARCO ROEGIERS

MEDEWERKER 
EDUCATIE & ZORG

THAÏSA VAN SPEYBROEK

MEDEWERKER 
LANDSCHAP & RECREATIE

JONAS PIETERS

MEDEWERKER 
NATUUR & LANDSCHAP

LARS DEKEYSER

ALLROUND
MEDEWERKER 

FLORENCE BEEL

NIEUW IN 2022

VERLIETEN ONS IN 2022

ELIEN DESNERCK, SANDER CARAEL EN  VIOLA VAN ROSSUM
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FINANCIËN IN 2021
INKOMSTEN

UITGAVEN

RESULTAAT
Inkomsten € 735.313,50

Uitgaven € 690.746,52

Resultaat € 44.566,98



Met dank aan 
Europa  •  Vlaanderen • Provincie Oost-Vlaanderen • de toegetreden gemeenten en polderbesturen


