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Elke boom telt!
En ook nog:
Ademruimte voor de geelgors
10 Jaar landschapsteams
Dag van de trage weg
Herdruk ‘van Tronken en Kanten’

Beste lezer,
Hoe zou je het Meetjesland beschrijven? Wanneer je iemand vraagt wat het Meetjesland de
moeite waard maakt, zal hij of zij het al snel hebben over de open ruimte, het groen en het
landschap. Over de bomenrijen langs de kanalen en op dijken, over de knotwilgenrijen en de
bomen in parken en langs wegen die onze omgeving haar typisch uitzicht geven.
We hebben graag bomen in onze omgeving. Veel
mensen dromen van een huisje in het groen. Als
gevolg hiervan hebben woningen in boom- en
bosrijke omgevingen meestal een hogere waarde.
Volgens
onderzoek maken bomen ons ook
gezonder: ze zuiveren de lucht en met bomen om
ons heen daalt onze bloeddruk en leven we zelfs
langer. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de
meesten van ons ieder jaar vele kilometers rijden
of vliegen om onze vakantie door te brengen in
een groene omgeving.

Foto: J. Maenhout

Maar genieten van bomen in het landschap, dat kan ook dichtbij en gratis: tijdens een zondags
fietstochtje, onderweg naar je werk of flanerend door de straten. In deze landschapskrant zetten
we een boom op over de bomen in het landschap. Om van te genieten, maar ook om de
handen uit de mouwen te steken door bomen te planten en te verzorgen.
Want elke boom telt !
Veel plantplezier,
Geert De Roo,
Voorzitter Regionaal Landschap Meetjesland vzw

LOCATIE : REGIONAAL LANDSCHAP MEETJESLAND VZW
MARKTSTRAAT 65, 9990 MALDEGEM INFO@RLM.BE,
WWW.RLM.BE, 050 70 00 42
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Ademruimte voor de geelgors
Ooit de eerste tonen van de 5de symfonie van Beethoven gehoord midden in de v elden?
Dan was het een geelgors! Vroeger heel algemeen bij ons, nu is de kans dat je h em
hoort of ziet heel klein.De evolutie in de landbouw noopt de boer om intensiev er,
op grotere schaal te werken, meer te bemesten en pesticiden te gebruiken.
Nestgelegenheid, dekking en voedsel zijn er niet meer in overvloed. Voor soorten
zoals de geelgors, die meer van kleinschalig landschap houdt met afwisselend
struiken en struweel tussen de akkers, is het zelfs bijna te laat…

Bijna. Of toch niet? Wie deze zomer in ons Meetjeslands
boerenlandschap heeft gefietst, was zeker aangenaam
verrast door mooi bloeiende akkerranden her en der
tussen de maïs en de patatten!
Een nieuw soortenbeschermingsproject, ondersteund
door de provincie Oost-Vlaanderen, geeft ademruimte
voor de geelgors en andere akkervogels, maar eigenlijk
ook een beetje voor
landbouwers. Er werden 12
beheerovereenkomsten gesloten om een akkerrand
in te zaaien met akkervogelmengsel en graan, met
speciale aandacht voor het geelgorsgebied in
Oosteeklo. Door deze stroken een jaar te laten staan,
wordt er voedsel en dekking geboden. Soorten zoals
veldleeuwerik, gele kwikstaart, patrijs, kneu, putter en
geelgors profiteren hiervan. De boer ook, want hij kan
dit inpassen in zijn landbouwbedrijvigheid en krijgt er
een vergoeding voor. In samenwerking met de Vlaamse

Landmaatschappij kan dit uitmonden tot een langer
lopende overeenkomst in de toekomst. Ook jagers
en particulieren hebben, al dan niet m et een
overeenkomst, perceeltjes ingezaaid m et dit
mengsel, dat ook bij- en vlindervriendel ijke
bloemen bevatte. Alles samen to ch
goed voor meer dan 5 ha! Met speciale
aandacht voor het geelgorsgebied in
Oosteeklo. Om deze relictpopulatie
te behouden is er wellicht meer nodig
dan deze ingezaaide perceeltjes,
maar alle beetjes helpen. Zo werkt de
gemeente Assenede ook mee door
kleine landschapselementen, vooral
doornig struweel, aan te planten, zodat
de geelgors zich daar thuis blijft voelen.
HELENE.QUIDE@RLM.BE

Geelgors
Foto: P. Dhaluin

Patrijs
Foto: K. Janssens

Ravotten in Oosteeklo
Sinds begin vorig jaar werkt RLM in samenwerking met de Regionale
Jeugddienst Meetjesland (Meetjesman) aan de ontwikkeling van natuurlijke
en avontuurlijke speelruimtes. We werpen alvast een blik op één van
onze zes pilootprojecten, namelijk het ontwerp en de begeleiding van de
omgevingsaanleg bij de jeugdlokalen van Oosteeklo.

Samen met de bouw van de nieuwe jeugdlokalen, wordt de buitenruimte ook onder
handen genomen. We creëren een uitdagende en groene omgeving waar de
kinderen naar hartenlust kunnen ravotten. In dit buurtpark worden verscheidene
zithoeken, speelbosjes, een heuvellandschap, een speelhoekje voor de kleinsten
en uitdagende klim- en klauterelementen voorzien. De grondwerken (aanleg
heuvels en zandzones), de aanleg van een nieuw verbindingspad en het
inzaaien van het terrein zijn al achter de rug.
Dit najaar richten we samen met de gemeente Assenede en de jeugdbewegingen het terrein verder in. We voorzien nog een aanplantactie,
de bouw van wilgenconstructies en laten de jeugdbewegingen zelf een
speelelement ontwerpen.
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10 jaar
landschapsteams

Dag van
de Trage Weg

Begin volgend jaar zal het precies 10 jaar geleden zijn
dat de eerste werken werden uitgevoerd door het landschapsteam van vzw Regionaal Landschap Meetjesland.
Met de steun van Onroerend Erfgoed werden sindsdien
talrijke bomen en hagen geknot en geplant; boomgaarden, poorten en kapelletjes hersteld en poelen en grachten gegraven.
Heb je zelf een idee om je omgeving aan te kleden
en denk je er misschien aan een boomgaard en een
doornhaag te planten, een poel te graven of de rij elzen
langs de gracht te herstellen?
Vzw RLM helpt je op weg! We geven advies, zoeken
naar een passende subsidie en verwijzen hierbij naar
gemeentelijke, provinciale, Vlaamse en andere diensten
die mee kunnen helpen jouw project financieel te
ondersteunen.
Ben je eigenaar van een stuk grond in een waardevol
landschap, dan kan je project in sommige gevallen tot
70% worden betoelaagd en door het landschapsteam
uitgevoerd worden!
RALPH.MARECHAL@RLM.BE

Trage wegen zijn paden of wegen die
bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd
verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn
de belangrijkste gebruikers.
Op de Dag van de Trage Weg worden
via diverse activiteiten aandacht
gevraagd voor trage wegen.
De Dag van de Trage Weg staat of valt met het initiatief van
vrijwilligers die een lokale actie organiseren in hun buurt.
Maak zelf het verschil in je gemeente en zet je schouders
onder de Dag van de Trage Weg. Elke actie kan: groot- of
kleinschalig, actief of informatief. Voorbeelden van acties
zijn: een wandeling langs gekende en minder gekende trage
wegen, een in onbruik geraakte weg terug open maaien, je
gemeentebestuur een petitie of wenslijst over trage wegen
bezorgen, het beleid van je gemeente toelichten, een spel
of opruimactie.
Volg de agenda op www.tragewegen.be

‘van Tronken en Kanten’
wordt herdrukt !
Je vraagt je af welke boom het best gedijt in arme zandgrond? Je zoekt
een gepaste struik voor een haag of houtkant langs je erf in de polder?
Hoe plant en bescherm je een boom ‘voor het leven’ en hoe doe je hem

Ook in het Meetjesland werken we aan trage wegen, RLM
werkt op dit moment in vrijwel alle gemeenten van het
Meetjesland aan trage wegen. Zowel aan het opmaken
van herstelplannen als het uitvoeren van acties. In elke
deelgemeente werken we met een groep enthousiaste
vrijwilligers hard mee aan de voorbereiding van een
brede bevraging van alle inwoners van de deelgemeente.
Iedereen kan zijn mening over de trage wegen formuleren.
Deze verschillende meningen worden samengebracht in
een advies naar het gemeentebestuur toe.
Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen (Dienst Mobiliteit)
ondersteunt de opmaak van deze herstelplannen.

een plezier? Wat is het risico op ziektes, en wat is de remedie?
En waarom werd de stam van fruitbomen traditioneel witgekalkt?

Foto: archief Oscar De Wagter

De heruitgave is er voor landbouwers en
particulieren die zich willen verdiepen in
streekeigen aanplantingen
en
gebruiken,
en die aan de slag willen op eigen terrein.
Anekdotes verteld door oudere inwoners van
het Meetjesland schetsen de waarde van
hout in het verleden. Vroegere gebruiken, in
contrast met de functies anno 2012, vormen
een samenhangend verhaal over de evolutie in
landschappen en het landschapsgebruik in het
Meetjesland. Heel wat weetjes en praktische
info over groen in het Meetjesland vind je terug
in het boek ‘van Tronken en Kanten’.

VIOLA.VANROSSUM@RLM.BE, 050 70 00 42
Vzw Trage Wegen,
Kasteellaan 349 A, 9000 Gent,
09 331 59 22, hilde.beatse@tragewegen.be

WIE ZEKER WIL ZIJN VAN EEN EXEMPLAAR BESTELT VÓÓR 26 OKTOBER 2012
EN BETAALT PER BOEK SLECHTS € 13 (I.P.V. € 15 NADIEN)
• Afhaling op de plantenverkoop
(op 10 november, Huysmanhoeve, Bus 1 te Eeklo)
• Afhaling bij RLM, Marktstraat 65 te Maldegem
(seintje op voorhand op 050 70 00 42)
• + € 5 extra portkosten als u het naar uw adres laat opsturen
Bestel via bestelformulier plantenverkoop of via mail: info@RLM.be.
Vermeld naam, adres, aantal boeken en wijze van ophalen
BIJ BESTELLING NA 26 OKTOBER 2012 BETAALT U:
• € 15/stuk als u het zelf afhaalt bij RLM, Marktstraat 65 te Maldegem
(seintje op voorhand op 050 70 00 42)
• + € 5 extra portkosten als u het naar uw adres laat opsturen
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Elke boom telt!
We schrijven 1970. In Syrië pleegt vader Assad een staatsgreep,
Brazilië wordt wereldkampioen voetbal en Jimmy Hendrickx stikt
in zijn eigen braaksel. In eigen land brengt Jimmy Frey snel nog
een boeket Rozen naar Sandra. 1970 wordt door de Raad van
Europa uitgeroepen tot het Jaar van de Natuurbescherming
en diezelfde raad roept op tot een grote gecoördineerde
boomplantactie. De toenmalige BRT neemt aan die actie deel
en met de medewerking van de Gentse Universiteit worden
zoveel mogelijk inwoners in Vlaanderen opgeroepen om bomen
te planten. Uiteindelijk wordt de actie een groot succes: op één
dag worden maar liefst één miljoen bomen geplant. Vandaag,
ongeveer veertig jaar later is er opnieuw een actie die één
miljoen bomen heet, waarvoor dit keer het Agentschap voor
Natuur en Bos (ANB) en BOS+ de handen in elkaar slaan. Het
werk dat toen opgestart werd, is dus nog helemaal niet af!

Bomen: ze roepen emoties op. Iedereen geniet van een
eeuwenoude eik, maar toch kunnen er ook discussies ontstaan
wanneer de één vindt dat een boom hinder bezorgt en de
ander het groen in zijn omgeving wil behouden. Kiezen we voor
een zomereik of een exotische tulpenboom ? En wat doen we
met de populier? Genieten we van het gefilterd zonlicht in onze
dreef of vloeken we als we de bladeren weer eens moeten
opvegen? Zijn we blij omdat die elzenrij er voor zorgt dat ons nat
akkerland in het voorjaar vroeger ingezaaid kan worden?
Gelukkig beseffen we steeds meer dat bomen belangrijke
groenelementen zijn in het straatbeeld en dat bomen
noodzakelijk zijn voor de leefbaarheid van de stad, het dorp
en de wijk. Hier en daar is de inhaalbeweging ingezet en gaan
lokale besturen op zoek naar ruimte voor nieuwe bomen in
straten en op pleinen. Steden nemen hier vaak het voortouw
en maken bomenplannen op waarin toekomstgerichte visies
worden uitgewerkt. Hierbij wordt rekening gehouden met de
omgeving, de groeiomstandigheden en een goed overwogen
soortenkeuze.
Iedereen kan mee inspanningen leveren voor het behoud van
een mooi en gezond bomenbestand en het aanplanten van
bijkomende bomen.
In de open ruimte van landelijke gemeenten zijn er tal van wegen
en weggetjes met bermen waar bomen kunnen groeien. De
bomenrijen vormen bovendien een belangrijke verbinding tussen
bos- en natuurgebieden en andere groene eilandjes. Bomen
kunnen ook omwille van een symboolwaarde worden
aangeplant. Zo zijn monumentale, alleenstaande
Regionaal
bomen op hun plaats op begraafplaatsen en
Landschap Meetjesland
dorpspleinen, bij kapelletjes en de toegang van
schenkt elk gemeenteboerderijen of gewoon bij het binnenkomen
bestuur
in het Meetjesland
en verlaten van het dorp. Maar net zo goed
een mooie lindeboom.
midden in een wei.
Er zijn ook mogelijkheden op bedrijventerreinen, waar het imago van ondernemingen kan verbeteren door een groenere inrichting van de omgeving. Hierbij kunnen
bomen een belangrijke rol spelen. Naast
een betere integratie van de bedrijven in
de omgeving, zorgen bomen bovendien
voor minder geluidshinder en een betere
luchtkwaliteit.
Bijgevolg zijn er locaties te over om bomen te
planten.

We hopen dat alle gemeenten een
gepaste plaats vinden. RLM vzw levert de
boom en staat zelf in voor het aanplanten.
Door dit initiatief hopen we alvast het
planten van bomen te stimuleren. In de
volgende krant geven we een overzicht
van de locaties.
RALPH.MARECHAL@RLM.BE en
ELI.VANDECASTEELE@RLM.BE

Waar wacht u nog op?
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Bomen zijn goed voor…
BOOMEN

☞

de verkoopswaarde van je huis: kopers willen doorgaans 10 tot 15 %
meer betalen voor hetzelfde huis in een omgeving die meer bomen
rijk is.

Hoe eigen zijn de boomen al,
van dracht en groeibaarheid:
de hulst en bloot zijn’ takken nooit,
hoe fel de buien berschen;
de beukenboom zijn’ handen naar
den hemel openspreidt;
en, slaande, schijnt de berkenroe
den wilden wind te derschen!
Op wacht, en achter ‘t water, staan,
gekroond met immer versch
gewaai, de dikke koppen van
de ontaarde wilgenstompen;
en de elzenhouten stammen zie ‘k,
verzopen onder ‘t gers

Een huis in het groen... voor velen het droomhuis

☞

der natte zompe, allengerhand
ze leêg- en droogepompen.
Den eekenboom bewondere ik,

☞

die, wortelvast, alleen,
in ‘t slaghout, en van krachten en
van schoonheid heel gebleven,
de keizer schijnt, het opperhoofd,

☞

de herder, algemeen,
der machtelooze rijzels, die
beneên zijn’ grootheid beven.
Het schaduwvolle lindenloof
te geren schouwe ik aan,
van geur onovertroffen, als ‘t
aan ‘t bloeien is; en ‘t ronken
der bezigzijnde bietjes, op
de blommen en de blaân,
is zoete, alsof er harpen langs
de lindenlanen klonken.
Die de eerste, die de laatste zijt, in ‘t
warme, in ‘t koude jaar,

☞

hoogstammig, hooggespilde, hooggetopte abeelen, binnen
uw’ alderhoogsten gaffel zit
het schilde vogelpaar
dat schetterbekt, zijn luchtgebouw

Foto: J. Maenhout

de biodiversiteit: in een boom leven heel wat soorten die de boom of
elkaar gebruiken als voedselbron. Inheemse bomen zijn in dat opzicht
echte kampioenen: in een zomereik kunnen tot wel 600 verschillende
soorten huizen!
je longen: bomen filteren stof e n andere
vormen van luchtverontreiniging.Wetenschappers berekenden dat in v ervuilde gebieden bomen op die ma nier
honderden mensenlevens redde n.
je hart: uit onderzoek blijkt dat
mensen in een boom- of bosrijke omgeving langer leven. Bomen in onze omgeving zouden
ons een gevoel van rust geven waardoor onze bloeddruk
daalt. Volgens omgevingspsychologen komt dat niet enkel
omdat bomen mooi zijn om naar
te kijken. Bomen hebben met hun
vertakkingen een typische struct uur
die grillig is maar tegelijk zichzelf h erhaalt. Daardoor zijn ze interessa nt om
Al wandelend kan iedereen
naar te kijken (bomen kijken in een bos
genieten van bomen
verveelt niet) terwijl onze hersen en er weinig
inspanning voor moeten doen. Een wandeling in
een boomrijke omgeving of zelfs alleen maar uitzicht op
bomen is daardoor een goed middel tegen stress en hoge bloeddruk.
bescherming tegen het veranderend klimaat: we krijgen steeds
extremer weer. Bomen kunnen ons beschermen tegen die extremen:
ze breken de wind en houden de vruchtbare grond vast. In perioden
van hevige neerslag verdampen bomen heel wat water (gemiddeld
265 l per dag per boom, een flinke wilg kan zelfs tot 1200 l water
verdampen). Tijdens perioden van hitte zorgen ze dan weer voor
schaduw. Ze bevochtigen de lucht en zorgen zo voor een aangename
koelte.

zorgvuldiglijk te ontginnen.
En, verre en na, gedoken in
den essche, en in den iep;
in doorenhagen, dennenhout,
in olmen, in platanen;
in appel-, pere- en kriekelaar,
zoo roert er een gepiep
van vogels, die voor vogels, hun’
oorije, de wegen banen.
Terwijl, geschoten hemelwaards,
als uit nen boge, snel,
den espenboom ik striemen zie
van verre; en teeken geven
dat hier, in onze lucht en in
de veie gronden fel,

Hoge bomen vangen veel wind... zonder krijgt de wind vrij spel

☞

van ‘t vogelvolle Vlanderland,
nog boomen staan, die leven.
Guido Gezelle

☞

het verwijderen van broeikasgassen: 1 hectare bos kan bij ons
150.000 kg CO 2 uit de lucht halen. Dat is gelijk aan de hoeveelheid CO 2
die een auto zou produceren als je er 1 miljoen km mee zou rijden of
25 keer rond de aarde (!). Tegelijk zorgen bomen voor de verdamping
van water tot wolken, die de hitte van de zon reflecteren waardoor
ons klimaat terug iets koeler wordt.
het landschap, voor de winning van geneeskrachtige stoffen
(zo werd aspirine eerst gewonnen uit wilg) en waardevol hout.
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Huysmanhoeve
Eeklo

Week
van het
Bos 2012
Opnieuw is er tijdens de
Week van het bos van alles

RLM organiseert samen met
het Plattelandscentrum,
de Landelijke Gilden en andere organisaties
voor de derde keer de Bogaardendagen.
Alle aspecten van de boomgaard
komen aan bod.
Ook de fruitpers is opnieuw van de partij!
Hieronder zie je wat
er op het programma staat:

te doen en te beleven in o.a.
het Leen en het Drongengoed.
Een overzicht van de activiteiten vind je op
www.weekvanhetbos.be. Net als vorig jaar wordt
de week feestelijk afgesloten in het Drongengoed.

Drongengoed: Iedereen welkom!
Nacht van de Duisternis: Ontdek het element!
Vrije themawandeling met aandacht voor nachtdieren,
water, aarde, vuur en sterren
Startpunt: Het Jagershof
Wanneer: starten tussen 19 u en 21u
(duur wandeling met stops: ongeveer 1,5 uur)

Sterren op het doek

Vrijdag 21 september
Laat je fruit persen door de mobiele fruitpers
(na inschrijving: zie www.RLM.be)
Educatieve zoektochten voor kinderen

Zondag 23 september
10:30 aPEERitief-wandelingen
(beheer/natuur/historiek van de bogaard/bijen)
14:00 APPELtheose-wandelingen
(beheer/natuur/historiek van de bogaard/bijen)
14:00 kookworkshop voor kinderen (tot 15:00)
14:45 verhalenverteller
15:30 ‘fruit in de keuken’ door topchef Lieven Lootens
16:30 jurering beste fruitbereidingen en verkoop per opbod
ten voordele van projecten voor jongeren met problemen
Doo
o lopend activiteiten voor jong en oud: advies en op naam
nn ge
ee n van vruchten door de fruitdokter
bren
er,
i
ee l knutselen... en nog veel meer!
bii jenhote
er!

Astronomische Spacepage sterrenshow in Het Jagershof
(ook bij slecht weer, doorlopend tot 24 u)

Drongengoed in Beweging:
Het bos voedt en geneest. Het bos prikkelt en stimuleert.
Het bos zuivert en leeft. Laat je onderdompelen in het bos
dat heeft en geeft…
Waar: Drongengoedhoeve
Wanneer: vanaf 13u, doorlopend tot 17u

Aan de Drongengoedhoeve
• Doe-het-zelf infostanden: Ontdek het waterzuiverende bos als
bron van leven, proef het kruidige bos en leer bezems binden
• Boscreativiteit voor jong en oud, met o.a. ‘Bosdiertjes en
bosnimfen’ schminkstand
• Interactief vertelspel over het magische bos
• Huifkartochten

Op pad
• Gegidste wandelingen om 13.30u, 14u, 14.30u, 15u, 15.30u en 16u.

☞
☞

Het bos, biodiversiteit en water:
Ontdek het leven in het waterrijke bos.
Bos en heide, schatkamer van de kleine man:
Bosproeverij, de legende van de Kleitse bezembinder,…

• Voor onze jonge actievelingen (start om 14u en 15u)

☞

Bos, creativiteit en fantasie: Leef je spelend uit in het bos.

KOOKWEDSTRIJD
K
d
e
o
g
de doel!
ed
oe
voor
go
voo hhhet g
eeg
g
We dssstriiijjjdre
glement op www.RLM.be
be
.. plattelandscentrum.be
en
en www.

‘FRUIT IN DE KEUKEN’
do
oor topchef Lieven Lootens (Aards Paradijs,
B
be
este
eB
Beeenelux groentekok 2010-2011)

Waar? De Huysmanhoeve, Bus 1 Eeklo (zijstraat Peperstraat)
WWW.RLM.BE / WWW.PLATTELANDSCENTRUM.BE / WWW.LANDELIJKEGILDEN.BE

Fruitzoeker
Een fruitboom brengt heel wat op.
Ideaal om weg te geven aan vrienden, familie, buren… Of om op de
Bogaardendagen te laten persen tot
een superlekker sapje. Toch zijn er nog
heel wat eigenaars die geen blijf weten met de opbrengst van hun (oude)
fruitbomen. Daarom willen we de gegevens verzamelen van eigenaars
die een hoeveelheid fruit willen laten
plukken en van geïnteresseerde plukkers. Laat iets van je horen!
RALPH.MARECHAL@RLM.BE
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Plantenverkoop 2012
Vanaf nu kan je deelnemen aan onze plantenverkoop.
Deze keer staan naast enkele haagsoorten vooral bomen in de kijker: loofbomen, knotbomen en hoogstamfruitbomen. Wens je een
forse eik in de wei, twee linden bij de toegang, een mooie notelaar
op het erf of zelfs een hele populierenrij? In het aanbod vind je beslist
wat je zoekt.
Wil je in de toekomst brandhout kappen, plant dan een rij spillen van eik en els of
enkele (on)gewortelde wilgen- of populierenpoten. Na een paar jaar kan je zelf in je
houtvoorraad voorzien! Laat je inspireren door de bomenwijzer
op de achterzijde van het bestelformulier: zo staat je b oom
op de juiste plaats.
Met de verschillende fruitvariëteiten en het haagplantsoen kan je alvast aan de slag met de aanleg van een
mooie, gezonde boomgaard. Op het bestelformulier
vind je de aangeboden soorten en variëteiten terug.
Je leest er ook de praktische uitleg over afhalen en
andere voorwaarden.
INFO@RLM.BE

Kennismakingscursus fruitbomen
De eerste jaren na het aanplanten van een
nieuwe fruitboom moet die groeien en een
mooie vorm krijgen. Soms is het nodig dat we hier
en daar een tak of knop wegknippen. Hoe begin
je aan de wintersnoei? Waar moet je op letten?

Je komt het te weten tijdens de kennismakingscursus bij vzw Zwerfgo ed in
de Warmestraat 10 in Maldeg em
(nabij kruispunt N49 en N44).
Interesse? Schrijf dan snel in. Het
aantal plaatsen is beperkt.
Inschrijven kan via overschrijving
van € 3,00 op rekening
IBAN BE43 0682 2522 1701 BIC
GKCCBEBB
Meer info en uren op
www.RLM.be

Speel met je tenen… en
leer zelf manden vlechten!
Deze winter organiseert RLM opnieuw een vlechtcursus. Op een dag
tijd vlecht je zelf een prachtige aardappelmand onder begeleiding van
een professionele vlechter. Alle materiaal wordt voorzien. Wees er snel
bij want de plaatsen zijn beperkt!
Waar? Socio-cultureel Centrum De Leke, Lekestraat 33 te Eeklo
Wanneer? 9.30u tot 16.30u, pauze over de middag
(boterhammen meebrengen, drank verkrijgbaar ter plaatse)
Kostprijs: € 20, te storten op IBAN BE43 0682 2522 1701 BIC GKCCBEBB
Inschrijving en info: PATRICK.DEDEYNE@RLM.BE, 050 70 00 42

Onvoltooid verleden tijd
Verhalen over landschap en erfgoed van en in Assenede
In de maand december rolt een mooi boek van de drukpersen, samengesteld door een professioneel Meetjeslands team. Het boek zal worden gepresenteerd op de winterfestiviteiten in Assenede naar aanleiding van de
dorpskernvernieuwing.
Onvoltooid verleden tijd wil
aan de hand van ca. 17
verhalen over uiteenlopende
en kleurrijke thema’s een beeld
schetsen van het landschap
en erfgoed van en in (groot)
Assenede.
De teksten worden afgewisseld met mooie en professionele fotografie, oude kaarten
en archiefstukken. Het geheel
wordt aantrekkelijk vormgegeven op een manier die verhalen en illustraties optimaal tot hun recht doet
komen. Het boek heeft de ambitie om een identiteitskaart te worden van
Assenede, waar elke inwoner trots op kan zijn of waar elke recreant of streekbezoeker een exemplaar van wenst mee te nemen.
Sam De Decker (teksten), Ludo Goossens (fotografie), Patrick Cattoir (stook vormgeving) Het boek is een uitgave van het gemeentebestuur Assenede.
COMMUNICATIE@ASSENEDE.BE 09 341 95 97

Foto: J. Ceyssens

Hout uit landschap: duurzame bron van energie
Onlangs startte in het Meetjesland het Leader-project
“Energiek gebruik van resthout uit landschapsonderhoud”.
Hout afkomstig van kleine landschapselementen, knotbomen, houtkanten en opsnoei van bomen kan in de vorm
van houtsnippers aangewend worden voor lokale, kleinere biomassabranders.
Droge snippers hebben een aanzienlijke brandstofwaarde
(1ton snippers = 300 l stookolie). Het gebruik van houtsnippers biedt kansen naar eigen energievoorziening en de
aanmoediging van landschapsbeheer door landbouwers
en plattelandsbewoners.

Tegelijk kan zo de CO ² uitstoot worden verminderd.
Samenwerking Voor Agrarisch Landschap vzw (afgekort
SVAL) is op zoek naar al wie interesse heeft in het gebruik
of productie van houtsnippers als brandstof of hier reeds
mee bezig is.
Meer info: www.sval.be Steven Van Hyfte (0479 25 76 70)
en www.RLM.be
Contact: info@sval.be en info@RLM.be

SVAL is ook nog op zoek naar sponsors. U kan het
project steunen door een bijdrage te storten op
rekening: BE10 0000 0000 0404 (BIC: BPOTBEB1)
van de Koning Boudewijnstichting met vermelding
***128/2499/00017***
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Kalender
ZONDAG 16 SEPTEMBER
Heidewandeling in het Maldegemveld
Natuurpunt Zomergem
Trefpunt: 9.30u Markt 1, Zomergem,
Carpooling
Info: Germain De Wispelaere 09/372 65 16
ZONDAG 16 SEPTEMBER
Herfstwandeling (Assenede)
Natuurpunt Meetjeslandse Kreken
Trefpunt: 14u Café Passé, kruising HollekenDoornendijkstraatje in Assenede
Contact: Solange Coppens, 09 225 97 24,
solcoppens@hotmail.com
VRIJDAG 21 EN ZONDAG 23 SEPTEMBER
Bogaardendagen Eeklo
Zie aankondiging p. 6 van deze krant
VRIJDAG 21 SEPTEMBER
Lang leve de appel
Velt Meetjesland
Workshop rond voedselproblematiek en
appelverwerking
Trefpunt: 19.30u Parochiale Kring,
Lindenlaan 33, Ertvelde
€ 10, Breng schort, 2 potjes,
pen en papier mee
ZATERDAG 22 SEPTEMBER
Voordracht ‘Een toekomst voor de grutto’
Vogelbescherming Vlaanderen
Trefpunt: 19-21u De Meet,
Sint-Jansstraat 22 Sint-Laureins
Gratis, graag seintje vooraf op 03 296 26 80
Open werkdag in het Maldegemveld
Natuurpunt Maldegem-Knesselare
Voor werkgerief en boterhammen wordt
gezorgd; graag een berichtje vooraf
Trefpunt: 9u parking ANB,
Drongengoedweg, 200 m van restaurant
Jagershof
Info: K. De Kesel, 09 374 71 16,
maldegemveld@
natuurpuntmaldegemknesselare.be

ZONDAG 30 SEPTEMBER
Openingshappening natuurgebied
Ganzeplas (Aalter)
Natuurpunt Aalter en Natuurpunt en
Partners Meetjesland
Meer info volgt op www.npmeetjesland.be
ZONDAG 7 OKTOBER Wandeling
Canisvliet (NL) Natuurpunt
Meetjeslandse Kreken
Trefpunt: 14u bezoekerscentrum ‘De Baeckermat’, Bernardstraat 80 in Westdorpe (NL)
Contact: Philippe Grambras, 0476 51 15 10
DINSDAG 9 OKTOBER
(TOT ZONDAG 2 DECEMBER)
Tentoonstelling Argus in het Leen
prachtige natuurfoto’s (inzendingen
Argus- fotowedstrijd) in het bosinfocentrum
DONDERDAG 11 OKTOBER
Voordracht over straatgeveltuintjes
Velt Meetjesland i.s.m. gemeente Assenede
en Minaraad
Trefpunt: 20u CC De Bijenkorf,
Sportstraat 4 in Assenede
Contact: Antoinette Bauwens, 09 253 65 14,
info.meetjesland@velt.be
ZONDAG 14 t.e.m. 21 OKTOBER
Week van het Bos
Zie aankondiging p. 6 van deze krant
ZONDAG 14 OKTOBER
Vogeltrektelling in het Maldegemveld
Natuurpunt Maldegem-Knesselare
Trefpunt: 7.30u parking van ANB,
Drongengoedweg, 200 m van caférestaurant het Jagershof
Info: Steven De Bruycker, 0473 85 53 35
Themawandeling ‘paddenstoelen’
in Het leen
9.30u, gratis, inschrijven verplicht:
frank.schautteet@oost-vlaanderen.be
09 376 74 77
Themawandeling ‘herfstkleuren’ in Het Leen
14u in het arboretum van Het Leen, gratis,
inschrijven verplicht:
frank.schautteet@oost-vlaanderen.be
09 376 74 77

Dag van de Landbouw
Ontdek van heel dichtbij hoe het écht werkt.
Het Meetjesland is van oudsher een landbouwregio.
Het landschap bepaalde in het verleden de diversiteit van de
land- en tuinbouwbedrijven. De noordelijke polders lenen zich
schitterend voor akkerbouw, terwijl het eigenlijke Meetjesland
vooral een veeteeltregio is.

In het Meetjesland kun je op 16 september
vanaf 10 uur terecht bij volgende melk- en
vleesveebedrijven:
• familie Van Beneden-Claeys,
Beekstraat 104 in Bassevelde
• familie Johan De Cuyper,
Aardenburgkalseide 389 in Maldegem
Land- en tuinbouwers zijn voortdurend in de weer
om kwaliteitsvol voedsel te produceren voor de
consumenten. Daar staan we niet altijd bij stil als
we al fietsend of wandelend een weide of akker
passeren. Grijp je kans om zelf eens een kijkje te
nemen op de boerderij!
WWW.DAGVANDELANDBOUW.BE

Wedstrijd!!!
Herkent u deze vruchten? Plaats de juiste letter bij de passende foto. Mail de oplossing
naar info@RLM.be of stuur een kaartje naar vzw Regionaal Landschap Meetjesland,
Wedstrijd, Marktstraat 65, 9990 Maldegem. De eerste met het juiste antwoord wint
een ballonvaart voor 2 personen.

1

2

3

4

5

6

A

Haagbeuk

C

Gewone es

E

Spork

B

Hondsroos

D

Lijsterbes

F

Vlier

ZATERDAG 20 OKTOBER
Nacht van de Duisternis
Zie aankondiging p. 6 van deze krant
ZONDAG 21 OKTOBER
Paddenstoelentocht rond het Keigatbos
(Zomergem)
Natuurpunt Zomergem
Trefpunt: 14u Veldkruis-Boerenparlement
in Ursel
Contact: G. De Wispelaere, 09 372 65 16
ZATERDAG 10 NOVEMBER
Plantenverkoop
Zie aankondiging p. 7 van deze krant
Winteravond
Natuurpunt Meetjeslandse Kreken Trefpunt:
20u De Bijenkorf in Assenede Contact: Bart
Vandevoorde, 0472 47 26 63,
Bart.Vandevoorde@inbo.be
ZATERDAG 17 NOVEMBER
Dag van de Natuur: maaien drijftil
Roeselarekreek
Natuurpunt Meetjeslandse Kreken Trefpunt:
9.30u kerk Sint-Jan-in-Eremo Contact: Bart
Vandevoorde, 0472 47 26 63,
Bart.Vandevoorde@inbo.be
Dag van de Natuur: beheerdag in het
kanaalreservaat (Knesselare)
Natuurpunt Maldegem-Knesselare
Trefpunt: 9u kanaalburg Knesselare,
kruispunt Zuid-Leiestraat en Hoekestraat
Alle beheermateriaal is ter plaatse; wij
zorgen ook voor de innerlijke versterking
Contact en info: E. Vanaelst, 0474 64 23 23,
vanaelst.etienne@skynet.be
ZONDAG 2 DECEMBER
Snoeinamiddag
Velt Meetjesland en Natuurpunt en Partners
Meetjesland
Snoeien volgens ecologische principes; bij
slecht weer theorie; leden gratis / niet-leden
€ 3; inschrijven want plaatsen beperkt!
Trefpunt: 13.30-16u in Eeklo
(locatie volgt na inschrijving)
Contact: Antoinette Bauwens,
09 253 65 14, info.meetjesland@velt.be
of info@NPMeetjesland.be
ZONDAG 8 DECEMBER
Vlechtcursus
Zie aankondiging p. 7 van deze krant

ZONDAG 9 DECEMBER
Zeelandtocht
Natuurpunt Meetjeslandse Kreken
Trefpunt: 6.45u kerk Assenede
Contact: Bart Vandevoorde, 0472 47 26 63,
Bart.Vandevoorde@inbo.be
ZATERDAG 15 DECEMBER
Open werkdag in het Maldegemveld
Natuurpunt Maldegem-Knesselare
Voor werkgerief en boterhammen wordt
gezorgd; graag een berichtje vooraf
Trefpunt: 9u parking ANB
Drongengoedweg, 200 m van restaurant
Jagershof (GPS: N 51.151079, E 3.473074)
Contact: K. Tack, 0499 52 53 85,
maldegemveld@
natuurpuntmaldegemknesselare.be
ZONDAG 16 DECEMBER
De ‘ganzen’dag op stap
Natuurpunt Zomergem
(IJzermonding , Viconia-Kleiputten en de
Blankaart)
Trefpunt: 8.15 Markt 1, Zomergem (tot 17u)
Contact: D. Van Der Beken, 09 372 62 75
VRIJDAG 8 FEBRUARI
De serre het jaar rond
Velt Meetjesland
Trefpunt: 19.30u Parochiaal Centrum
Koning Albertstraat 1, Oosteeklo.
Lid/niet lid € 3/€ 5
ZATERDAG 9 MAART
Kennismakingscursus fruitbomen
zie aankondiging p. 7 van deze krant

Alle
bezoekers
de boom in!
Breng tussen 14 en 21 oktober een
verkwikkend bosbezoek aan
het
provinciaal domein Het Leen. Maak
onderweg een foto van jezelf, je
gezin of je groep en stuur die op naar
foto.hetleen@oost-vlaanderen.be.
Alle foto’s worden opgehangen in
een heuse fotoboom in het domein.

COLOFON
Regionaal Landschap Meetjesland vzw is een organisatie die samenwerkt met en ondersteund wordt door Europa, de Vlaamse Overheid, de Provincie Oost-Vlaanderen, de tien aangesloten gemeenten, de
Polderbesturen en verenigingen actief rond natuur en landschap, recreatie en toerisme, landbouw en jacht. RLM werkt aan een draagvlak voor natuur en landschap in het Meetjesland. Door informatie,
sensibilisatie en realisatie van kleine projecten, leren we de inwoners waardering te hebben voor hun streek. Stapsgewijs en met respect voor alle partners. Onze vier pijlers: natuurbehoud en kleine landschapselementen, streekeigen karakter, natuurrecreatie, natuureducatie en –informatie.
De landschapskrant wordt gratis verspreid op 53.400 exemplaren en is een uitgave van Regionaal Landschap Meetjesland vzw, Marktstraat 65, 9990 Maldegem
www.RLM.be info@RLM.be 050 70 00 42 / Verantwoordelijke uitgever: Geert De Roo / Vormgeving: www. de Zetterij .be (Eeklo) / Druk: Perka (Maldegem)
Werkten aan dit nummer mee: Adelheid De Deyne, Patrick De Deyne, Ralph Maréchal, Viola Van Rossum, Eli Vandercasteele, Jonathan Vercruysse, Bert Vermeire en Hélène Quidé.
MET DE FINANCIËLE STEUN VAN:
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