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PLANNEN VOOR DE WINTER
Met ondermeer:
De levende tuin

Beek zoekt Landschap
Ontdek trage wegen in het Meetjesland

De mooiste beestentoren staat in Lovendegem!

Dit najaar dragen de fruitbomen terug een mooie oogst. We kunnen opnieuw 
bedenken wat voor leuks we met ons fruit zullen doen: uit het vuistje, als royale 
appeltaart of uitdelen aan familie en vrienden. Uiteraard houden we ook enkele 
bakjes appels en peren opzij om tot vruchtensap te laten persen tijdens de 
Bogaardendag te Eeklo op 29 september…

De Bogaardendag is er niet enkel voor 
diegenen die al over voldragen fruitbomen 
beschikken, maar ook voor mensen 
met plannen! Steeds meer mensen zijn 
gewonnen voor de charme van een 
landelijke woning met bloeiende hagen, 
een knotwilgenrij en daarbij ook een rustieke 
hoogstamboomgaard. Mooi, lekker en 
duurzaam, wat wil een mens nog meer?

Toch weten veel mensen niet goed hoe je 
er aan begint. Tijdens de Bogaardendag helpen verschillende experts je zo goed 
mogelijk op weg met je boomgaardplannen. Over de Bogaardendag lees je meer 
op pagina 3. In deze krant kan je alvast inspiratie opdoen voor de landschappelijke 
integratie van je tuin.

En na plannen komt planten. Als inwoner van het Regionaal Landschap Meetjesland 
kan je streekeigen plantgoed bestellen via de plantenverkoop van RLM. Zo wordt je 
tuin stap voor stap een waar paradijsje: van plannen en planten 
komt plukken en proeven!
Veel plan(t)plezier,

Geert De Roo,
Voorzitter Regionaal Landschap Meetjesland vzw

foto: Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

Landschapspark Drongengoed 
in de steigers
In het Meetjesland ligt het Drongengoed, 
het grootste aaneengesloten bosgebied 
van Oost-Vlaanderen. Dit uitgestrekte ge-
bied, bestaande uit het Drongengoedbos, 
het Maldegemveld, het omringende waar-
devolle landbouwlandschap en de dorps-
kernen Knesselare, Kleit en Ursel, heeft heel 
wat landschappelijke, ecologische en cultu-
rele troeven. Het heeft alles om uit te groeien 
tot een belangrijke trekpleister voor zachte 
recreatie. In het gebied zijn echter heel wat 
spelers actief waardoor de recreant vaak 
door de bomen het bos niet meer ziet. 

Daarom hebben verschillende partners in 
het gebied de handen in elkaar geslagen 
om het Landschapspark Drongengoed 
‘een gezicht te geven’. Op die manier willen 
we het aantrekkelijker maken voor zowel de 
lokale bevolking als voor toeristen. De eerste 
stap bestond er in een logo voor het gebied 
te creëeren. De gemeente Knesselare is 
trekker van dit project.

Het logo ontrafeld…

De drie lijnen in de ‘D’ doen denken aan de typische drevenstructuur 
van het gebied. De hoekpunten van de driehoek verwijzen naar de drie omliggen-
de dorpskernen Kleit, Ursel en Knesselare. De kleuren zijn dezelfde die men herkent op 
luchtfoto’s van het gebied met haar mix van bos, heide en grasland. Tenslotte is het een 
goed gebied om te ontdekken, te genieten en er met het hele gezin te ontspannen. 

De eerste stenen van het Landschapspark Drongengoed zijn gelegd en in de komende 
jaren wordt duchtig verder gebouwd. In het najaar wordt in Kleit het bestaande speel-
bos voor de jeugd uitgebreid en ingericht met o.a. een bivak-, schuil- en barbecue-
plaats. Vanaf volgend jaar zal je kunnen surfen naar de website van het Landschaps-
park Drongengoed of nog beter: bezoek het park te voet of met de fi ets. Dan zullen 
er immers fi etsen te huur zijn in de dorpskernen die dienen als toegangspoorten tot het 
gebied. Hou je ogen open voor ons logo en … ontdek, geniet en ontspan!

Het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling Europa investeert in zijn platteland

De drie lijnen in de ‘D’ doen denken aan de typische drevenstructuur 
van het gebied. De hoekpunten van de driehoek verwijzen naar de drie omliggen-
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De ‘Dag van de Trage Weg’ is een actieweekend 
voor iedereen die trage wegen belangrijk 

vindt. Regionaal Landschap Meetjesland, 
verenigingen, besturen en vrijwilligers 

slaan de handen in elkaar en organiseren 
uiteenlopende activiteiten op en rond 
trage wegen.

Ontdek trage wegen 
in het Meetjesland

Waarom?
Trage wegen zijn wegen voor niet-gemotoriseerd ver-
keer: ideaal om veilig naar school of het werk te gaan, 
voor wandelaars of fi etsers die van de rust ’te lande’ wil-
len genieten. Bovendien zijn veel trage wegen historische 
verbindingen en/of hangen er vaak boeiende verhalen 
of legendes aan vast.

En toch zijn veel trage wegen bedreigd of verdwenen, 
door gebrekkig onderhoud, inname of verharding. Op 
de Dag van de Trage Weg wordt er meer aandacht ge-
geven aan de trage wegen en hun gebruikers.

Trek er op uit op de Dag van de Trage Weg!

Dag van de trage weg op 
zaterdag 19 en zondag 20 oktober

Wat doen we er aan?
Ook in het Meetjesland werken we aan trage wegen, 
door de opmaak van herstelplannen. Zo zijn al onge-
veer 65% van de trage wegen in het Meetjesland op-
genomen in een herstelplan. De betrokken gemeenten 
zijn bezig of starten met de uitvoer van acties rond trage 
wegen.

 Regionaal Landschap Meetjesland: 
VIOLA.VANROSSUM@RLM.BE, 050 70 00 42

 Vlaanderen: 
WWW.TRAGEWEGEN.BE/DAGVANDETRAGEWEG
VZW TRAGE WEGEN, KASTEELLAAN 349A, 9000 GENT
PIETER.BRUSSELMAN@TRAGEWEGEN.BE, 09 331 59 27

Samen met de betrokken gemeenten worden 
grensoverschrijdend een aantal wandelingen 
georganiseerd. 

• De Oude Kale - Nevele/Lovendegem: ontdek de beschermde val-
lei van de Oude Kale op de grens van Merendree/Vinderhoute en 
wandel op de verschillende trage wegen.

• Drongengoed – Maldegem/Knesselare: dat het in Drongengoed 
tal van trage wegen liggen is alom bekend, maar ook rond het Dron-
gengoed liggen tal van trage wegen/dreven op zowel Kleits als op 
Ursels grondgebied, die de moeite waard zijn.

• Over de Antwerpse Heirweg – Assenede/Kaprijke: in de bossen 
van Oosteeklo en Lembeke liggen nog delen van de oude Antwerp-
se Heirweg. Wandelend kun je je in de Middeleeuwen wanen, maar 
wellicht is deze nóg ouder.

• In het spoor van Jan Zonder Vrees – Sint-Laureins/Assenede: de 
Graaf Jansdijk werd in 1404 volledig aangelegd van Grevelingen 
langs de kust tot in Antwerpen. Delen van deze dijk zijn in het Meet-
jesland behouden en zijn ook opgenomen in het trage wegennet-
werk & Wandelnetwerk. Over grote delen van deze dijk werd een 
wandeling uitgestippeld.

 Voor meer informatie over deze wandelingen
kan je contact opnemen met Regionaal Landschap Meetjesland:
VIOLA.VANROSSUM@RLM.BE, 050 70 00 42.

Verdere aankondigingen kan je ook vinden bij
de betrokken gemeenten, via het infoblad en de websites.
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MEETJESLAND,
LEIE & SCHELDE

Appels vergelijken met… 
appels?
Wat is de naam van die appel of peer in je tuin?
(of in de tuin van de buren?)

Op de Bogaardendag kan je alle fruit op 
naam laten brengen door de fruitdokter. 
Bewaar zolang die bijzondere fruit-
soorten in de koelkast: peren op max. 
1°C, appels max. 5°C.

RLM brengt graag een bezoek aan 
je boomgaard, en geeft advies over 
herstel of (her)aanplant.
In het project ‘Gegronde Boomgaarden
– fruit van bij ons’ staan oude fruitrassen 
op het menu.

Ook jij kan helpen om Meetjeslands fruit onder de 
aandacht te brengen: foto’s uit de oude doos, anekdotes over de fruitpluk of 
lekkere recepten. Alle info is welkom.

  ELI.VANDECASTEELE@RLM.BE

Wat is de naam van die appel of peer in je tuin?

Op de Bogaardendag kan je alle fruit op 
naam laten brengen door de fruitdokter. 

– fruit van bij ons’ staan oude fruitrassen 

Het boek ‘Onvoltooid Verleden Tijd’ neemt je mee doorheen 
de bossen van Oosteeklo en de weilanden van Bassevelde, 
over hagen en door houtkanten, langs bakoventjes en 
oude forten, helemaal naar de havens van Boekhoute en 
de kreken van Assenede. Het boek wil erfgoed laten zien 
als een verhaal van mensen, van landbouwers en jagers 
van vroeger en nu... van Diederik, Napoleon en God.

Dit boek van de hand van Sam De Decker (archeoloog) en Ludo Goos-
sens (natuurfotograaf) en uitgegeven door de gemeente Assenede bun-
delt zestien verhalen over het landschap en erfgoed in Assenede. Het 
heeft de ambitie om een identiteitskaart te worden van Assenede, waar 
elke inwoner trots op kan zijn of waarvan elke recreant of streekbezoeker 
een exemplaar wil hebben. Het boek is verkrijgbaar bij de gemeente As-
senede voor 30 euro.

Huysmanhoeve
Eeklo

Vraag advies aan onze experts!
Kom plannen en proeven!

Fruit  bessen  bloemenweide
ecologische sierplanten  vergeten groente

landschappelijke tuin  inheemse haagplanten

Zondag 29 september

15u15 Wandeling rond beheer van fruitbomen 

15:45 Wandeling rond de geschiedenis van de Huysmanhoeve

Vanaf 16:15 WK wielrennen op groot scherm!

Doorlopend kinderanimatie en –workshops,
cafetaria, bakoven, fruitspel, fruittentoonstelling met proevertjes. 
Laat je fruit persen door de fruitpers (meer info en inschrijvingen op www.RLM.be)

13:00 - 18:00 infostanden  14:00 inspirerende sprekers  15:00 gratis advies

 José De Buck (proeftuin vergeten groente Bassevelde)

 www.tuinadvies.be

 Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (VELT)

 landschapsplanners RLM

 Meetjeslandse Tuinclub, Landelijke Gilden

 fruitdokter Nationale Boomgaardenstichting

in samenwerking met:

Waar? Huysmanhoeve, Bus 1 (zijstraat Peperstraat) te Eeklo
 WWW.RLM.BE OF WWW.PLATTELANDSCENTRUM.BE

Voor iedereen
met een tuin 

van 1 tot 
10.000 m2 

die meer leven 
wil in de tuin! 



Enkele jaren geleden kochten Sofi e en Jan een oude, kleine hoeve temidden 

van het Meetjeslandse drevenlandschap. Nu de verbouwingen achter de 

rug zijn wordt de tuin en omgeving aangepakt. Daarbij willen ze hun tuin 

graag afstemmen op het omliggende, traditionele landschap. Omdat ze 

bij hun plannen wel wat advies konden gebruiken, namen ze contact met 

vzw Regionaal Landschap Meetjesland. Er werd een plan opgemaakt dat 

maximaal rekening houdt met de mogelijkheden, de noden en de wensen 

van de bewoners. De tekening toont de omgeving van de woning zoals die 

er nu nog (‘voor’) en binnen enkele jaren (‘na’) zal uitzien.   

De oude fruitbomen in de boomgaard 
blijven behouden. Omdat de grond in de 
boomgaard vrij droog en zanderig is, wor-
den hoofdzakelijk appelbomen bij geplant. 

De oude gemengde haag rond de boomgaard wordt 
hersteld. Oude delen worden gesnoeid en gaten wor-
den opgevuld met jonge meidoorn- en hulstplanten. 
Langs de achterzijde van de boomgaard wordt een 
nieuwe gemengde haag geplant. Alle hagen worden 
twee keer per jaar geschoren . Op die manier blijven 
ze strak en groeien ze mooi dicht. 

Aan de oorspronkelijke indeling van het erf wordt nauwe-
lijks iets gewijzigd. Het eigenlijke tuingedeelte blijft beperkt. 
Er wordt vooral rekening gehouden met het omliggende 
landschap: mooie zichten worden geïntegreerd en oude, 
bestaande elementen blijven behouden. Ze bepalen het 
karakter van deze landelijke woning. 

Informeer je zo goed mogelijk over de verschillende 
plantensoorten en hun link met het Meetjeslandse 
landschap. In onze publicatie ‘van Tronken en Kanten’ 
vind je een schat aan 
praktische informatie. Op 
www.RLM.be kun je dit 
handige doe-boek alvast 
inkijken en de plantwijzer 
downloaden.

1
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Maar hoe begin je er aan?
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De oude fruitbomen in de boomgaard 
blijven behouden. Omdat de grond in de 
boomgaard vrij droog en zanderig is, wor-
den hoofdzakelijk appelbomen bij geplant. 

De rij knotwilgen wordt aangevuld 
met enkele zwarte elzen en popu-
lieren. Na enkele jaren kunnen ze in 
knotbomen omgevormd worden. 

De oude gemengde haag rond de boomgaard wordt 
hersteld. Oude delen worden gesnoeid en gaten wor-
den opgevuld met jonge meidoorn- en hulstplanten. 
Langs de achterzijde van de boomgaard wordt een 
nieuwe gemengde haag geplant. Alle hagen worden 
twee keer per jaar geschoren . Op die manier blijven 
ze strak en groeien ze mooi dicht. 

De moestuin en kruidenhoek, nabij het 
huis, worden in de traditie van oude 
boerentuinen hersteld: verschillende 
soorten groenten op bedden naast el-
kaar en bloeiende planten als lupine, 
dahlia’s en asters eromheen. 

Het kleine ‘geriefbosje’ met 
hazelaars, zwarte els en eik 
levert een mooie hoeveelheid 
brandhout. Ook ‘persen’ en 
stokken voor de moestuin kun-
nen er zo uitgehaald worden! 
De fi jnere takken worden als 
rijshout gebruikt of om de hout-
mijt af te dekken. 

Langs de oostzijde groeit een verwilderde heg met meidoorn, 
sleedoorn, haagbeuk, … Wilde rozen en vlier zijn er doorheen te 
tijd spontaan tussen gegroeid. De heg wordt hersteld in haar oude 
glorie en zal mooi terug uitgroeien. Ze biedt schuil- en voedselge-
legenheid aan vogels en andere kleine dieren.  

De oude Canadapopulier zie je 
van ver staan. Hij torent prach-
tig uit boven de omgeving. 
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Informeer je zo goed mogelijk over de verschillende 
plantensoorten en hun link met het Meetjeslandse 
landschap. In onze publicatie ‘van Tronken en Kanten’ 
vind je een schat aan 
praktische informatie. Op 
www.RLM.be kun je dit 
handige doe-boek alvast 
inkijken en de plantwijzer 
downloaden.

Koop kwalitatief en authentiek plantmateriaal voor een 
zacht prijsje op onze Plantenverkoop op 19 november. 
Zie hiervoor de bijlage in deze krant.3

2 Kom naar de Bogaardendag op 29 september die dit 
jaar helemaal in het teken staat van ‘fruit in de levende 
tuin’ (zie p. 3). Laat je inspireren door onze experts die 
alle aspecten van de levende tuin toelichten. Heb 
je bepaalde vragen? Vind het antwoord tijdens de 
Bogaardendag op één van de vele infostanden! 

Maar hoe begin je er aan?

LANDSCHAPSKRANT / P. 4
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aankondiging Drongengoed in Beweging (incl. activiteiten Leen en Nacht van de 
duisternis), volgt later nog want nog niet ontvangen (qua grootte A4)

Beek zoekt 
Landschap
De Splenterbeek en de Ede zijn niet alleen van vitaal 
belang voor de afwatering van de hoger gelegen 
gebieden, ze vormen ook groene linten die de 
verschillende natuur- en bosgebieden van Maldegem 

en Knesselare met elkaar verbinden. In het project 
Gestroomlijnd Landschap wordt werk gemaakt van een 

betere natuurverbinding, een betere waterhuishouding 
en de herwaardering van de waterlopen in het landschap.

Provincie Oost-Vlaanderen werkt hiervoor samen met RLM, de gemeenten Malde-
gem en Knesselare, de Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord en de Vlaamse Land-
maatschappij. RLM bevordert de (her)aanleg van poelen, dreven, bomenrijen en 
houtkanten.

Kleine Landschapselementen (KLE) zoals bomenrijen, poelen en houtkanten dra-
gen bij aan het unieke karakter van de vallei van de Splenterbeek en de Ede. Ze 
bevorderen de biodiversiteit doordat ze stapstenen zijn waarlangs diverse dier- en 
plantensoorten zich veilig kunnen verplaatsen. De VLM stimuleert landbouwers in het 
gebied om een beheerovereenkomst af te sluiten.
Uitgebreide info over het project en de realisaties vind je op de website van de Pro-
vincie Oost-Vlaanderen, die dit alles coördineert.

 HELENE.QUIDE@RLM.BE
 CAROLINE.BEELE@VLM.BE
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In 2014 is het precies 100 jaar geleden dat de Eerste 
Wereldoorlog uitbrak en dit zal niet ongemerkt 
voorbij gaan. Sporen van ‘den Grooten Oorlog’ zijn 
ook in het Meetjesland terug te vinden. COMEET, 
het regionale cultuuroverleg van het Meetjesland, 
werkt samen met gemeenten, cultuurdiensten, 
culturele organisaties en erfgoedverenigingen om 
de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog in het 
Meetjesland via een uitgebreid en divers programma 
in herinnering te brengen bij het grote publiek.

Vanaf september 2013 vind je op de website www.eerstewereldoorlog-
meetjesland.be het activiteitenprogramma terug van de herdenking en 
meer informatie over de Eerste Wereldoorlog en oorlogserfgoed in het 
Meetjesland. Ook te volgen op Facebook via ‘Eerste Wereldoorlog Meet-
jesland’.

Van 8 t.e.m. 11 november 2013 krijg je tijdens het Openingsweekend al 
een voorproefje van het volledige programma van de herdenking, dat 
zal bestaan uit tentoonstellingen, lezingen, rondleidingen, fi etsroutes, 
wandelingen, herdenkingsceremoniën en nieuwe boeken.

Weetje: je hoeft niet bang te zijn 
voor een steek van een solitaire 
bij. Ze steken enkel als je ze écht 
lastig valt. Bovendien is hun angel 
meestal te klein om door onze 
huid heen te raken.

Dat onze bijen het moeilijk hebben is voor 
niemand nog een geheim. Bewoners van het 
dienstverleningscentrum de Triangel doen daar iets 
aan. Samen met RLM, de gemeente Lovendegem  
en natuurgidsen bouwden ze in de buurt van de 
gemeentelijke visvijver in Appensvoorde een 
prachtige beestentoren.

De toren is niet alleen een nest- en overwinteringsplaats 
voor solitaire bijen en heel wat andere dieren: het is 
een echt kunstwerk geworden!

 EEN GEDETAILLEERDE HANDLEIDING OM DEZE 
BEESTENTOREN TE BOUWEN VIND JE OP WWW.RLM.BE

Dat onze bijen het moeilijk hebben is voor 
niemand nog een geheim. Bewoners van het 
dienstverleningscentrum de Triangel doen daar iets 
aan. Samen met RLM, de gemeente Lovendegem  
en natuurgidsen bouwden ze in de buurt van de 
gemeentelijke visvijver in Appensvoorde een 
prachtige beestentoren.

De toren is niet alleen een nest- en overwinteringsplaats 
voor solitaire bijen en heel wat andere dieren: het is 
een echt kunstwerk geworden!

EEN GEDETAILLEERDE HANDLEIDING OM DEZE 
BEESTENTOREN TE BOUWEN VIND JE OP WWW.RLM.BE
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Sporen van ‘den Grooten Oorlog’ 
in het Meetjesland

De mooiste beestentoren
staat in Lovendegem!

1. geraamte (centrale paal + houten schijven + verticale tussenschotten) 
2. egelschuilplaats
3. hommelnestkasten
4. gaatjes waarin solitaire bijen eitjes leggen
5. blokjes hardhout
6. stenen met gaatjes voor allerlei insekten en spinnen
7. gebakken blokjes klei 
8. bundels bamboestokjes 
9. kieren opgevuld met mengsel van leem en trasskalk 
10. overwinteringskastje voor o.a. vlinders 
11. vogelvoedselplankje

In 1919 werden in verschillende Meetjeslandse gemeenten bomen aangeplant ter 
herdenking van de bevrijding van België. Op die manier werden de slachtoffers van 
de oorlog herdacht. Naast het aanplanten, werd de gemeenten gevraagd een ge-
denksteen of –zuil te plaatsen waarop de namen van de gesneuvelde soldaten kon-
den worden aangebracht. 

Boom voor de vrijheid
Oorspronkelijke 
vrijheidsboom
(rode beuk)
in Boekhoute.
De boom werd
enkele jaren 
geleden vervangen 
door een linde. 



MET DE FINANCIËLE STEUN VAN:

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 landschap-
selementen, 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, Hélène Quidé en Caroline Beele. 
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Kalender
ZONDAG 15 SEPTEMBER
Wandelsneukeltocht
Velt Meetjesland i.s.m. provincie 
Oost-Vlaanderen
Langs een uitgestippeld parcours krijg je 
uitleg over de eetbare natuur (voeding, 
moestuinieren, kruiden, biolandbouw)
Trefpunt: 14-17u, Provinciaal domein 
Puyenbroeck, Puyenbrug 1a in 
Wachtebeke
Contact: info.meetjesland@velt.be, 09 
253 65 14

ZATERDAG 28 SEPTEMBER
Beheerdag in het Maldegemveld
Natuurpunt Maldegem-Knesselare
Een ideale gelegenheid voor wie de 
natuur eens op een andere manier wil 
beleven en graag de handen uit de 
mouwen steekt. Ook wie maar enkele 
uurtjes kan is van harte welkom.
Voor werkgerief en boterhammen wordt 
gezorgd. Graag een berichtje vooraf.
Trefpunt: 9u (gelieve de pijlen te volgen 
bij laattijdige aankomst),
loods Natuurpunt, Urselweg 81 B, 
Maldegem-Kleit
Contact: 09 374 71 16, 0499 52 53 85

VRIJDAG 22 NOVEMBER
Cursus inlandse bomen – les 2 van 3
Les 2 – bomen herkennen aan de takken 
en de bladeren
Natuurpunt en Partners Meetjesland
Trefpunt: 20u-22u15,
Koningin Astridplein 1, 9900 Eeklo

ZONDAG 1 DECEMBER
Snoeinamiddag
Velt Meetjesland 
Trefpunt: 13u30, Sint Laureins 
Meer info, prijzen en inschrijven:
info.meetjesland@velt.be, 09 253 65 14

VRIJDAG 13 DECEMBER
Winteravond met projectie over Ethiopië
Trefpunt: 20u, NPM-ontmoetingscentrum, 
stationsgebouw, K. Astridplein 1 in Eeklo
Contact: 09 377 68 73

ZATERDAG 14 DECEMBER
Cursus inlandse bomen – les 3 van 3
Les 3 – bomen herkennen in het bos 
(excursie en praktijkles)
Natuurpunt en Partners Meetjesland
Trefpunt: 9u30, parking van Het Leen, 
Gentsesteenweg 80, 9900 Eeklo

Beheerdag in het Maldegemveld
Natuurpunt Maldegem-Knesselare
Trefpunt: 9u, loods Natuurpunt, Urselweg 
81 B, Maldegem-Kleit
Contact: 09 374 71 16, 0499 52 53 85

ZONDAG 22 DECEMBER
Sfeervolle avondwandeling
Hoe maakt het bos zich klaar voor de 
winter? Op stap met een gids, luister 
naar de avondgeluiden in het bos en 
beleef de sfeer van het bos. Gratis, doch 
inschrijven verplicht:
bezoek.hetleen@oost-vlaanderen.be
Trefpunt: 16u, Provinciaal domein Het 
Leen. 

ZONDAG 29 SEPTEMBER
Bogaardendag ‘Fruit in de levende tuin’ 
op de Huysmanhoeve
Zie aankondiging p. 6

Workshop ‘natuurfotografi e’ 
Provinciaal domein Het Leen
Ga mee op stap met natuurfotograaf 
Wim Akke, die je zal leren hoe je een 
stukje bos best in beeld brengt. Gratis, 
doch inschrijven verplicht: bezoek.
hetleen@oost-vlaanderen.be
Trefpunt: 9u30 in Het Leen. 

ZONDAG 6 OKTOBER
Paddenstoelenwandeling in 
de Oosteeklose Bossen
Natuurpunt Meetjeslandse Kreken
Gids: Etienne Vanaelst
Trefpunt: 14u, kerk Oosteeklo
Contact: Bart.Vandevoorde@inbo.be, 
0472 47 26 63

DONDERDAG 10 OKTOBER
Voordracht ‘Zelf eetbare paddenstoelen 
kweken in je tuin’
Velt Meetjesland i.s.m. gemeente 
Assenede en Minaraad
Je hebt geen groene vingers nodig om 
eetbare paddenstoelen te kweken en 
veel plaats heb je ook al niet nodig! - 
gratis
Trefpunt: 20u, CC De Bijenkorf,
Sportstraat 4 Assenede 
Contact: info.meetjesland@velt.be,
09 253 65 14

ZATERDAG 12 OKTOBER
Nacht van de Duisternis – 
Sterren en Legenden
Zie aankondiging p. 6

ZATERDAG 12 tot ZONDAG 13 OKTOBER
Verjaardagsweekend 
in Provinciaal domein Het Leen
Zie aankondiging p. 6

ZONDAG 20 OKTOBER
Week van het Bos – ‘Speels Bos’
Zie aankondiging p. 6

VRIJDAG 8 NOVEMBER
Cursus inlandse bomen – les 1 van 3
Les 1 – presentatie van de verschillende 
boomsoorten.
Natuurpunt en Partners Meetjesland
Leer in een oogopslag onze inlandse 
bomen te herkennen zonder 
determinatietabellen. Ontdek welke 
diersoorten je kunt verwachten in en 
onder bepaalde bomen en struiken. 
Prijs: € 8 leden / € 15 niet-leden voor de 3 
lessen (incl. hand-outs)
Trefpunt: 20u-22u15, Koningin Astridplein 
1, 9900 Eeklo
Info en inschrijving:
info@npmeetjesland.be, 09 377 93 00

ZATERDAG 9 NOVEMBER
Plantenverkoop op de Huysmanhoeve
Zie aankondiging p. 6

ZATERDAG 16 NOVEMBER
Dag van de Natuur – Roeselarekreek
Natuurpunt Meetjeslandse Kreken
Info: Maaien drijftil Roeselarekreek.
Trefpunt: 9.30u, kerk Sint-Jan-in-Eremo
Contact: Bart.Vandevoorde@inbo.be, 
0472 47 26 63

Dag van de Natuur – Torrebos
Natuurpunt Maldegem-Knesselare
Bestrijding van bospest en klepelen van 
het wandelpad in het Torrebos.
Trefpunt: 9u, Poel Torrebos,
Torredreef 10, Maldegem-Kleit
Contact: 050 71 91 82

ZONDAG 17 NOVEMBER
Koken met Hermeleen 
Provinciaal domein Het Leen
Workshop waarbij je onder begeleiding 
van een ervaren kok een maaltijd klaar 
maakt met ingrediënten uit het bos. 
Gratis, doch inschrijven verplicht:
bezoek.hetleen@oost-vlaanderen.be
Trefpunt: 9u30, Het Leen. 

WEDSTRIJD
Hoeveel afzonderlijke foto’s van 
appels vind je in deze krant? Let 
op: deze vraag is niet zo simpel als 
ze op het eerste zicht lijkt!
Mail naar info@RLM.be of bel naar 
050 7000 42. De eerste met het 
juiste aantal wint een ballonvaart 
voor 2 personen over het Meetjes-
land.

Verrassende
natuur in je buurt!

Leuke mosjes en korstmosjes, interessante muurvarentjes, 
kriebelbeestjes, mooie bomen en paddenstoelen. En dat 
allemaal op een kerkhof, wie had dat gedacht?

Stad Eeklo zorgt hier immers door volgehouden ecologisch beheer voor een na-
tuurlijker omgeving.
Chris Bruggeman gidst ons op een boeiende wandeling in je eigen buurt!

Trefpunt: 14u. Begraafplaats eind van de Molenstraat, Eeklo
Iedereen welkom!
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6
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2013

AANRADER

Dag van de Landbouw: 

ontdek van heel dichtbij 
hoe het écht werkt

SEPTEMBER

15
DONDERDAG

2013

Een ideale daguitstap voor gezinnen met kinderen en voor ieder-
een die meer wil weten over onze Vlaamse familiale landbouw. 
Bezoek tussen 10 en 17 uur diverse bedrijven uit onze regio:

• Akkerbouw en aardappelpootgoed:  
Appelstraat 5, Waterland-Oudeman 

• Biologisch melk-en 
vleesveebedrijf met hoeveslagerij: 
Eeksken 4, Lovendegem 

• Biologisch kruidenbedrijf: 
Netelvuur, Veldhoek 33, Oostwinkel

• Bosboomkwekerij: 
Sylva, ’t Hand 10, Waarschoot

• Melkvee- en vleesveebedrijf: 
Ruiffelaarswegel 1, Lembeke

• Meetjeslandse Schapenvrienden, 
Huysmanhoeve, Bus 1, Eeklo

 WWW.DAGVANDELANDBOUW.BE

LANDBOUWLANDBOUW
DAG VAN DE

ZONDAG 15 SEPTEMBER

Ontdek van heel dichtbij 
hoe het écht werkt.

W W W. D A G VA N D E L A N D B O U W. B E

E E N  I N I T I A T I E F  V A N I N  S A M E N W E R K I N G  M E T
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