LANDSCHAPSKRANT
SEPTEMBER 2014 / REGIONAAL LANDSCHAP MEETJESLAND VZW
W W W. R L M . B E

JA A R GA N G 6 / N R . 1 1

PITTIG DE WINTER IN
met:
Plant een stukje Meetjesland
Fruit met Pit
Bogaardendag
Bijvriendelijk Meetjesland
Aankondigingen

Beste lezer,
Het is nog eventjes nazomer
en dan is het weer zover:
de bomen verliezen hun
bladeren, het gras groeit niet
meer zo snel, de moestuin
komt tot stilstand … geen werk
meer in de tuin? Niets is minder
waar!
Wanneer de natuur tot rust komt, begint een nieuw seizoen:
het plantseizoen. Dan wordt het tijd om werk te maken van
een aantrekkelijke, landschappelijke beplanting, zoals een
knotwilgenrij of een rustieke boomgaard. Aan het begin van
het plantseizoen is er de Meetjeslandse Plantdag met een
grootscheepse plantenverkoop; je leest er meer over in deze
landschapskrant.
Dit najaar willen we ook de aandacht vestigen op fruitvariëteiten
die hun wortels hebben in het Meetjesland. Verschillende
gemeenten zullen een variëteit adopteren en deze de komende
winter vertroetelen. Wie weet heb je nog wel een plaatsje voor
een prachtige hoogstamfruitboom in de tuin?
Eerst zijn er natuurlijk weer de Week van het Bos en de Nacht van
de Duisternis, de Dag van de Trage Weg, …
dit najaar valt er alweer heel wat te doen
in het landschap.
Veel leesgenot!
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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In het najaar planten we hagen,
bomen en struiken. RLM heeft
ook dit jaar een uitgebreid assortiment van streekeigen planten
voor je samengesteld. Zet je spade dus
maar al klaar.
Dit jaar biedt RLM de planten niet zelf aan, je
vindt dus ook geen bestelformulier in deze Landschapskrant. RLM werkt dit jaar samen met vijf
Meetjeslandse tuincentra. Zij geven 30 procent korting aan iedereen die vóór 1 november streekeigen planten bij hen bestelt, en deze afhaalt in het weekend
van 15 november 2014.
Kijk dus even rond in je tuin, wat wil
je er volgende lente graag zien
groeien? Bestellen maar! In de
middenkatern van deze krant
vind je alle praktische info over
de plantenverkoop. Enkele Meetjeslanders vertellen er over hun
keuze voor een authentieke tuin
met streekeigen planten.

15 NOVEMBER:
NOVEMBER:
MEETJESLANDSE PLANTDA
PLANTDAG
Het plantseizoen gaat in het Meetjesland
feestelijk van start met de eerste Meetjeslandse Plantdag. Op die dag is er heel
wat te beleven op verschillende locaties
in het Meetjesland. Ook voor wie geen
bomen of struiken plant. Zo ga je op pad
met landschapsdeskundige Sam. Van
hem kom je te weten hoe het Meetjesland
er vroeger uitzag en welke evolutie het
landschap de afgelopen jaren heeft gekend. Onze tuinarchitect Steven neemt
je mee de tuin in. Hij laat je zien
hoe streekeigen bomen, haagplanten en struiken je tuin een
typisch Meetjeslands karakter
geven.
Fruitboomspecialist
Patrick demonstreert hoe je
fruitbomen vakkundig plant
en ‘insnoeit’. Je vlecht wilgentenen tot stemmige
kerststerren, je ontdekt
de medicinale werking
van de kweepeer en
je proeft thee op basis
van diverse haagplanten. Nagenieten doe
je tijdens spannende
bomenverhalen bij
valavond.
Mis deze dag niet.
Meer praktische informatie lees je op
blz. 8 van deze krant.
Foto: Mieke Termont

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 om een actie
rond trage wegen te organiseren.
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Waarom?

Meer info

Trage wegen zijn wegen voor niet-gemotoriseerd verkeer, ideaal voor
fietsers om veilig naar school of het werk te rijden, voor wandelaars of
fietsers om van de rust en de natuur te genieten.

Op de Dag van de Trage Weg kan je zelf trage
wegen ontdekken. Via de websites van RLM
of Trage Wegen vzw kan je nagaan of er trage
wegen acties doorgaan in de gemeenten van het
Meetjesland, en zelf de trage wegen ontdekken.

En toch zijn trage wegen een bedreigde soort, door te weinig
onderhoud, inname of verharding. Op de Dag van de Trage weg
wordt er bijzondere aandacht gegeven aan trage wegen.
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Wat?
Ook in het Meetjesland werken we aan trage wegen, door de
opmaak van herstelplannen. Alle gemeenten in het Meetjesland
zijn actief bezig met trage wegen: met de opmaak van trage
wegenplannen, uitvoeren van acties uit de trage wegenplannen,
(her)openen van trage wegen, wandelingen, …
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Vlaanderen:
HTTP://WWW.TRAGEWEGEN.BE/DTW
VZW TRAGE WEGEN, KASTEELLAAN 349A, 9000 GENT
INFO@DAGVANDETRAGEWEG.BE, 09 331 59 20
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Regionaal Landschap Meetjesland:
VIOLA.VANROSSUM@RLM.BE, 050 70 00 42
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Bijvriendelijk Meetjesland
In de vorige landschapskrant kon je lezen
over wat er zoal beweegt in ‘bijvriendelijk’
Meetjesland. Hieronder een greep uit
nieuwe acties waar bijen en de natuur wel
bij varen!
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• Nevele: langs de spoorweg in Hansbeke werden
in opdracht van TUC RAIL enkele braakliggende
stroken ingezaaid met het bloemenmengsel
dat door de provincie Oost-Vlaanderen ter
beschikking werd gesteld aan de gemeente. Mooie
samenwerking!
• Eeklo:
het stadsbestuur wil de aanleg van
geveltuintjes stimuleren. Een geveltuintje is een
smalle groenstrook aan de straatkant, tegen een
voorgevel. Zo’n tuintje maakt jouw straat groener en
vrolijker, vogels, vlinders en bijen voelen er zich thuis!
• Waarschoot: de Waarschootse kringloopkrachten
organiseerden samen met de milieudienst van
de gemeente een workshop “Hoe bouw ik een
insectenhotel?”. De actie werd gesmaakt: er was
een grote opkomst en de deelnemers waren zeer
enthousiast .
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• Lembeke: het nieuwe fietspad langs de voormalige
spoorlijn werd opgefleurd door het inzaaien van een
bijvriendelijk mengsel en voorzien van een mooi
bijenhotel!
• Bjivriendelijk beheer in het boerenlandschap door
een mooie samenwerking tussen landbouw en
natuur. Een initiatief van de AgroBeheersGroep
Maldegem om zaad te verdelen onder de leden
van de Landelijke Gilden Maldegem en hun
sympathisanten.
• In Oosteeklo heeft RLM, in het kader van een
provinciaal
soortenbeschermingsproject,
sinds
enkele jaren verschillende perceeltjes laten inzaaien
met een akkervogelmengsel.
Goed voor de
geelgors, maar bijen en vlinders profiteren hiervan
mee!
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Hoezo,
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FRUIT
MET PIT?
5 oktober 2014 13u tot 17u
Dopershoek te Nevele-Merendree
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restanten van
oude hoogstamboomgaarden
hoogstamboomgaarden te zien. Tijdens
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Over het project Fruit met Pit kon
je al lezen in de pers en in vorige
landschapskranten.
Verschillende partners werken
samen aan het herwaarderen van
hoogstamboomgaarden in het
Meetjesland, en promoten lokaal
gekweekt fruit.
Mooi en divers Het Regionaal Landschap
Meetjesland besteedt aandacht aan de
landschappelijke waarde, het behoud
en de verspreiding van oude, lokale en
vaak vergeten fruitrassen in de hoogstam
boomgaarden. RLM organiseert cursussen
en biedt ondersteuning bij nieuwe aanplant.
En dit werpt vruchten af… Ook enkele
Meetjeslandse gemeenten zijn intussen
enthousiast, en engageerden zich om een
‘oude’ fruitvariëteit te adopteren. Op blz 6 in
deze krant vind je hierover meer info.
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Jong en gezond In hetzelfde project lanceert
Logo Gezond Plus het verhaal van ‘de
fruitbende’, een educatief pakket voor het
vijfde en zesde leerjaar. Dit initiatief, waarbij
we kinderen stimuleren om regelmatig
lokaal fruit te eten, sluit aan bij de bredere
doelstelling van de organisatie: mensen
overtuigen om gezond te leven.
Vers in de buurt Het Plattelandscentrum
Meetjesland trekt de kar van de korte keten.
Men onderzoekt hoe vers lokaal fruit best
verspreid en vermarkt kan worden.
ELI.VANDECASTEELE@RLM.BE,
0479 85 29 04

Je eigen fruit persen? De mobiele fruitpers staat paraat! Reserveer snel op www.houtlandsetuinsappen.be

Dit LEADER-project kwam tot stand met de steun van

Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

WWW.RLM.BE
WWW
.RLM.BE

Dit LEADER-project kwam tot stand met de steun van

Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland
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Plant een stukje
Meetjesland
Wil je een extra schaduwplekje in de tuin of op je erf?
er f? Zou je graag een
haag aanplanten als beschutting tegen de wind? Zoek je een plant met
bessen om in de keuken te gebruiken? Snuister dan eens in het streekeigen
streekeigen
assortiment dat Regionaal Landschap Meetjesland dit jaar samen met vijf
Meetjeslandse tuincentra voor je samenstelt. Bestel vóór 1 november,
november, en krijg
30 procent
procent korting op de normale
nor male verkoopprijs.
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Door in je tuin streekeigen soorten aan te planten maak je
er een authentiek stukje Meetjesland van. Je helpt inheemse planten en dieren en je bouwt mee aan het typische
karakter van je eigen streek.
Kies voor een haag van meidoorn in plaats van paplaurier.
Plant als sierstruik eens sleedoorn, hondsroos of hazelaar in
plaats van rododendron. Zij horen meer in het Meetjesland thuis dan planten uit verre landen zoals forsythia of
hamamelis. En wil je een grote blikvanger in je tuin? Koop
dan eens een grauwe abeel of een linde in plaats van
een trompetboom of een esdoorn.
Katrijn, Noureddine, Marianne, Steven en Guido vertellen
er meer over.

‘We hebben bij de landbouwers in de buurt nagevraagd hoe het er hier vroeger uitzag’, zegt
Marianne. ‘Zo kwamen we op het idee om een
hoogstamboomgaard met oude variëteiten aan
te planten. Onze eerste boom was een notelaar.
Op elke boerderij stond er vroeger één. Er wordt
gezegd dat hij muggen en vliegen op afstand houdt.
Streekeigen planten groeien hier ook het best en hebben minder last van plagen en ziekten dan exotische.’

‘Deze plantjes waren amper zestig centimeter hoog
toen ik ze vier jaar geleden kocht,’ vertelt Guido,
een uitgeweken brandweerman uit Brugge.
‘Pas aangeplant moesten ze al meteen een
zeer natte winter en een extreem droog
voorjaar trotseren. Een andere plant zou
het in zo’n omstandigheden begeven,
maar mijn meidoornplantjes bleven overeind. Het is dus ook een stevige plant.‘
In zijn tuin vindt Guido rust. ‘Niets wat ik
leuker vind dan bij zonsondergang over
mijn boomgaard uitkijken met mijn strooien
hoed op en een glaasje pastis in de hand.’
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mete
ter
meidoorn
rnhaag aa
n

Op www.RLM.be
www.RLM.be krijg
krijg je nog meer Meetjeslanders aan het woor
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Samen met zijn vrouw Ineke nam Steven de boerderij van zijn ouders over. Ook hij zet liefst streekeigen planten op zijn erf. ‘Mijn
vrouw is zot van Japanse kerselaars, maar we vinden het toch
wat vreemd om zo’n uitheemse boom in onze tuin te planten. Daarom kozen we voor twee inheemse kerselaars. Die
verkleuren mooi in de herfst en er groeien tenminste kersen aan. Aanplantingen rond de hoeve onttrekken mijn
maïsopslagplaats aan het zicht van de buren en op de
weiden doen ze dienst als schuilplaats voor de koeien.
Het hout van de knotwilgen gaat in onze stoof en zorgt
voor een gezellige warmte in huis. In het knotten kruipt
wel wat werk én je moet het op tijd doen.
Mijn favoriete streekeigen plant is de els omdat de wortels
zo goed als geen schade teweegbrengen aan de gewassen op de akkers. Zolang het onderhoud haalbaar blijft, ben
ik voorstander van die mooie kleine landschapselementen.’

Praktisch:

hoe bestel
je dit jaar
streekeigen
plantgoed?

‘Het is positief dat verschillende tuincentra aan de Meetjeslandse Plantdag meewerken’, zegt Katrijn. ‘In de handel word
je vaak overspoeld met exotische planten. Wanneer je voor streekeigen planten
kiest, krijg je veel meer vogels, vlinders en
nuttige insecten in je tuin.’ Gelderse roos,
spork, hulst, vlier, els, es, knotwilg en meidoorn… Je vindt het allemaal in de tuin
van Noureddine en Katrijn. Met resultaat:
ze spotten al bonte en groene spechten,
putters, witte en gele kwikstaarten en
sperwers. ‘Een tuin die té proper is, trekt
geen dieren aan’, gaat Noureddine verder. ‘Daarom plantte ik achterin de tuin
een vogelbosje aan.’ Fier laat hij een
foto van een ransuil zien die hij onlangs
in zijn kersenboom zag zitten.

Het volledige streekeigen assortiment waarvoor de
korting geldt, vind je op www.RLM.be en op de websites
van de volgende tuincentra:
PLANTENCENTRUM DE WITTE PROVIJN,
Spoelstraat 3, 9850 Nevele-Poesele,
www.jandewitte.be, tel. 09 371 54 34
TUINCENTRUM ROEGIERS,
Stoepestraat 28, 9960 Assenede,
www.roegiers.info, tel. 09 344 05 30
BELLEPLANT,
Aalterbaan 234 b, 9990 Maldegem,
www.belleplant.be, tel. 050 71 22 21

Noureddine

Mechkane
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eroose
uit Assened
e
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n vogelbos
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INTRATUIN MALDEGEM,
Aardenburgkalseide 301, 9990 Maldegem,
www.intratuin.nl/winkels/intratuin-maldegem-belgie
tel. 050 71 57 93
INTRATUIN LOVENDEGEM,
Grote Baan 249, 9920 Lovendegem,
www.intratuin.be/winkels/intratuin-lovendegem-belgie
tel. 09 372 91 02
Bestellen kan vanaf nu niet meer via Regionaal Landschap
Meetjesland, wél met het bestelformulier dat je bij de
deelnemende tuincentra vindt. Vul het formulier in vóór 1
november en bezorg het aan het betreffende tuincentrum.
Je kan je bestelling afhalen in het weekend van 14, 15 en 16
november.

Dit LEADER-project kwam tot stand met de steun van

Op 15 november zetten we het
plantseizoen in, met heel wat workshops
en demonstraties. Voor meer info zie
de aankondiging op blz 8.

Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland
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GEMEENTEN
ADOPTEREN
APPELS EN PEREN
Alle gemeenten in het Regionaal Landschap Meetjesland willen een fruitras
adopteren. Fruit adopteren? Jawel, enkele variëteiten die tot 1950 op ieder
boerenerf voorkwamen, zijn momenteel met uitsterven bedreigd, en vragen om extra
bescherming. Oude rassen appels en peren vind je zelden nog in de winkelrekken...
en dat kan beter!

Met de
adoptie van een fruitvariëteit
willen de gemeenten, gesteund door RLM en
andere projectpartners, een nieuwe kans geven aan dit
“Fruit met Pit”. Het fruit van weleer vertelt immers een verhaal van
diversiteit. De overlevering van onze voorouders laten we niet verloren
gaan.
Vraag bij de milieudienst van jouw gemeente welke acties er ondernomen worden, en help
mee het typische hoogstamfruit een ‘tweede leven’ te geven.
Volgende gemeenten ondernemen acties voor Fruit met Pit:
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van weleer
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Mortier?
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kleur,
met de Dubbele Bellefleur
Bellefleur
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Flip,
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tje
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Bellefleur genoemd
Maldegem pr
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e de Landeghem’
Sint-Laureins smelt voor
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voor de Clapp’
Clapp’ss Fa
Favour
ourit
ite
e,
een echt
echte
e zomerpeer
zomerpeer
Waarsc
aarschoot
hoot is blij met de Br
Bruine
uine Kriekpeer
Kriekpeer,,
het bekendst
bekendste
e peertje
peertje van
van weleer
weleer
Zomergem adopt
Zomergem
adopteer
eertt de Wijnpeer
ijnpeer,,
ofwel
ofw
el Calebasse à la Reine

Dit LEADER-project kwam tot stand met de steun van

Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland
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Lezing tips en tricks
voor een bij- en
vlindervriendelijke tuin
Wat kan je doen om je tuin aantrekkelijker
te maken voor bijen en vlinders?
Kom naar deze boeiende lezing door
Diëgo Van De Keere en Mark De Pauw
(imker).
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Snoeien om te groeien:
kennismakingscursus
fruitbomen snoeien
Hoogstamfruitbomen zijn in trek; steeds meer
mensen planten een jonge boomgaard
aan en kiezen voor oude variëteiten. De
eerste jaren na aanplant is het soms
nodig om hier en daar een tak of knop
weg te knippen. Hoe begin je daar
aan? Wat is het beste tijdstip, en waar
moet je op letten?
Je komt er alles over te weten
tijdens de kennismakingscursus op
7 maart 2015, van 13u tot 17u in de
gemeenteboomgaard
van
Nevele:
Dopershoek,
Merendree
(zijstraat
Veldestraat).

MAART
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G
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2015

Zaal Adegem in het gemeentehuis van
Maldegem, Marktstraat 7 om 20u
gratis - i.s.m. Natuurpunt en Partners
Meetjesland en milieudienst Maldegem

Inschrijven kan via de website van RLM: www.RLM.be. Na overschrijving van € 5 per cursist
op IBAN BE 43 0682 2522 1701 BIC GKCCBEBB is de inschrijving definitief.
INFO@RLM.BE | 050 70 00 42

Drongengoed
in Beweging
WEEK VAN
HET BOS e DRONGENGOED
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Avontuur
ontuurlijk
lijke zoektocht
hten
en
voor jong en oud
Sterr
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errenkijk
enkijken
Kampvuur &
vuurspuwers!
vuurspuw

Week van
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Fiets- en wandeltoc
ocht
hten en animatie
vanuit de omliggende dorpskernen;
bezembindersdorp
p Kleit,
Cogétama-dorp Knesselare
en Pierlala-dorp
p Ursel
Aankomst op de Drongengoedhoev
ve
met Bosproe
oev
ver
erij
ij van
van streekproducten
str
en

en afspraakplaatsen: WWW.DRONGENGOED.BE
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Kalender
ELKE WOENSDAGNAMIDDAG
Paddenstoelenwerkgroep
Trefpunt: 14u, pas enkele dagen vooraf
wordt beslist of en waar de tocht door
gaat, afhankelijk van factoren
Contact: vanaelst.etienne@skynet.be,
09 374 59 86
17 SEPTEMBER TOT 5 DECEMBER
Tentoonstelling ‘ontgroend’, over
bladeren en herfstkleuren
Provinciaal domein Het Leen
Meer info op www.hetleen.be
ZONDAG 21 SEPTEMBER
Avonturentocht door de Vallei
van de Oude Kale
Natuurpunt Lovendegem en
Natuurpunt De Ratel Nevele
Trefpunt: 14u, het Drieselken,
Biezenstraat in Merendree
Contact: 09 372 89 28,
natuurpunt.lovendegem@skynet.be

ZONDAG 28 SEPTEMBER
Wandeling ‘bomen herkennen’
Provinciaal domein Het Leen
Themawandeling over bomen
9u30 tot 11u30, gratis, inschrijven
verplicht:
bezoek.hetleen@oost-vlaanderen.be,
09 376 74 74
ZATERDAG 4 OKTOBER
Kindereducatienamiddag:
speurneuzen op tocht (voor kinderen
tussen 6 en 12 jaar en hun ouders)
Natuurpunt Lovendegem en
Natuurpunt De Ratel Nevele
Info: 4 km wandelafstand,
moeilijk voor buggy’s
Trefpunt: 14-17u, Molenmeers
(Molendam in Vinderhoute)
Inschrijven: kikivandyck@telenet.be
(tot 28/09)
Contact: 09 372 89 28, natuurpunt.
lovendegem@skynet.be
ZONDAG 5 OKTOBER
Bogaardendag te Nevele-Merendree
Zie aankondiging p. 3

VRIJDAG 26 SEPTEMBER
Tips en trics voor een bij- en
vlindervriendelijke tuin
Zie aankondiging p. 7

EERSTE MEETJESLANDSE PLANTDA
PLANTDAG:
BER
NOVEM

ZATERDAG 11 EN ZONDAG 12 OKTOBER
Nacht van de Duisternis en Week
van het Bos in Landschapspark
Drongengoed
Zie aankondiging p. 7
ZATERDAG 11 OKTOBER
Nacht van de Duisternis in Het Leen
i.s.m. Volkssterrenwacht Armand Pien
Wandeling in het donker en sterren
observeren. Met meetaparatuur gaan
we op zoek naar de donkerste, koelste
en stilste plek van Het Leen.
20-22u, gratis, inschrijven verplicht:
bezoek.hetleen@oost-vlaanderen.be,
09 376 74 74
ZONDAG 12 OKTOBER
Boleet en co. –
Week van het Bos in Het Leen
Themawandeling over paddenstoelen.
9u30 tot 11u30, gratis, inschrijven
verplicht:
bezoek.hetleen@oost-vlaanderen.be,
09 376 74 74
ZATERDAG 18 EN ZONDAG 19 OKTOBER
Dag van de Trage Weg
Zie aankondiging p. 2

15
G
ZATERDA

2014

Met de Meetjeslandse Plantdag op 15 nov
november 2014
opent RLM het plantseizoen. Het wor
wordt
dt een dag vol
vol
activiteit
activit
eiten.
en. De nadruk
nadruk ligt op streek
streekeigen
eigen planten
planten voor
voor
tuin en landschap
landschap..
Waar kun je ter
terec
echt?
ht?

Wat staat
staat er op het progr
programma?
amma?

• Het parochiaal centrum
Reinaert, Onderdaele,
in Ursel.
• Wijkschool De Ark,
Schautenstraat 258,
in Maldegem.
• Bed & breakfast
De Goudsblomme,
Ongereehoek 2
in Lembeke.

• Demotuin ‘Plant een stukje Meetjesland’
Voor de gelegenheid legt RLM een
demotuintje aan waar je kunt zien hoe je
een plantgat maakt, hoe ver je haagplanten
uit elkaar zet en hoe je een haag aanbindt
volgens de regels van de kunst. We laten je
zien hoe je spillen van knotbomen plant en
hoe een gemengde haag eruitziet. Je kan
in het demotuintje ook terecht met allerlei
vragen over streekeigen plantgoed.
• Demo fruitbomen aanplanten en insnoeien.
• Landschapswandeling ‘Van tronken en
kanten’
• Workshops ‘Streekeigen planten in je tuin’
• Demo bloemschikken
• Workshop ‘Sterren vlechten met
wilgentenen’
• Kookdemo herboristerie ‘Kruidige
winterdranken’
• Kookdemo herboristerie ‘De geneeskracht
van kweepeer’
• Bomenverhalen bij valavond
• Diverse activiteiten op kindermaat

jesland
et

De meeste activiteiten zijn gratis. De flyer met
het volledige programma vind je op www.RLM.
be Vooraf inschrijven is verplicht en doe je via
de website. RLM kijkt ernaar uit om je op een
van de activiteiten te ontmoeten.

ZATERDAG 25 OKTOBER
Beheermoment in het Maldegemveld
Natuurpunt Maldegem-Knesselare
Trefpunt: 13-17u, Natuurpunt-loods,
Urselweg 81B, Maldegem-Kleit; pijlen
volgen bij laattijdige aankomst
Contact: 050 72 00 92,
johanbosmans121@hotmail.com
ZATERDAG 15 NOVEMBER
Dag van de Natuur:
Maaien drijftil Roeselarekreek
Natuurpunt Meetjeslandse Kreken
Trefpunt: 9u30, kerk Sint-Jan-in-Eremo
Contact: 0472 47 26 63,
meetjeslandsekreken@NPMeetjesland.be
Dag van de Natuur:
Beheermoment in het Maldegemveld
Natuurpunt Maldegem-Knesselare
9-17u, overige info zie hoger
ZONDAG 16 NOVEMBER
Koken met Hermeleen
Provinciaal domein Het Leen
Deskundig begeleid maak je een
heerlijke menu klaar, in het thema van
het bos. 20 EUR per persoon.
Inschrijven verplicht:
bezoek.hetleen@oost-vlaanderen.be,
09 376 74 74
ZATERDAG 22 NOVEMBER
Dag van de Natuur
Natuurpunt Lovendegem en
Natuurpunt De Ratel Nevele
Beheerwerken in één van onze
natuurgebieden, waarschijnlijk in de
directe omgeving van de molen in
Vinderhoute
Trefpunt: voormiddag of 14u, omgeving
molen; auto’s parkeren best aan het
kerkhof in de Molenslag
Contact: 09 372 89 28,
natuurpunt.lovendegem@skynet.be
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DONDERDAG 9 OKTOBER
Voordracht: ‘Voor elke tuin een
geschikte kip’
Velt Meetjesland i.s.m. gemeente
Assenede en Minaraad
Kippen verwerken je groente-, tuin- en
keukenafval en zorgen bovendien voor
lekkere eitjes.
Trefpunt: 20u, CC De Bijenkorf,
Sportstraat 4 in Assenede, gratis
Contact: 09 253 65 14,
info.meetjesland@velt.be

Plant
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WWW
.RLM.BE
MIEKE.TERMONT@RLM.BE, 0470 01 88 39

Wor
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hap Meetjesland
op facebook,
facebook,
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Prijsvraag !!!
Welk van de onderstaande namen
is geen bestaande naam van een
oud fruitras:
• Ossekop
• Koeiekop
• Kattekop
• Poeselse blauwkes
Stuur het juiste antwoord vóór
3 oktober per mail naar
info@RLM.be of per brief naar
Marktstraat 65, Maldegem 9990.
Uit de correcte antwoorden loten
we iemand die een ballonvaart
wint voor 2 personen over het
Meetjesland.

ZONDAG 23 NOVEMBER
Snoeinamiddag
Velt Meetjesland
Er wordt getoond hoe we best snoeien
volgens ecologische principes.
Bij slecht weer is er theorie ter plaatse.
Gratis (leden) / 5 euro (niet-leden).
Trefpunt: 13u30, locatie wordt
meegedeeld na inschrijving
Contact: 09 253 65 14,
info.meetjesland@velt.be
ZATERDAG 13 DECEMBER
Beheerdag aan de Kanaalberm
Knesselare
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.
Trefpunt: 9-13u, Kanaalbrug, kruispunt
Hoekestraat en Zuidleie, Knesselare
Contact: 0474 64 23 23,
vanaelst.etienne@skynet.be
ZATERDAG 20 DECEMBER
Natuur.Dropping
Natuurpunt Meetjeslandse Kreken
Trefpunt: Assenede (meer info volgt)
Contact: 0472 47 26 63,
meetjeslandsekreken@NPMeetjesland.be
ZATERDAG 27 DECEMBER
Beheermoment in het Maldegemveld
Natuurpunt Maldegem-Knesselare
13-17u, overige info zie hoger
DONDERDAG 1 JANUARI
Nieuwjaarswandeling
Natuurpunt Maldegem-Knesselare
Contact: 09 372 68 23,
lucdellafaille@hotmail.com
DINSDAG 24 FEBRUARI
Vorming vogelnestkasten:
inleidende les – deel 1 van 2
Vormingplus i.s.m. Natuurpunt en
Partners Meetjesland
Welke vogels kan je in je tuin vinden
en hoe herken je ze? Welk soort nestje
maken ze en hoe kan jij helpen?
Deelname 15 euro, inschrijven verplicht
bij Vormingplus.
Trefpunt: 19u30-22u, Huysmanhoeve,
Bus 1 in Eeklo
Contact: 09 240 77 82,
info.gent.eeklo@vormingplus.be,
Tweede les op 28/02.
ZATERDAG 7 MAART
Snoeien om te groeien:
kennismakingscursus fruitbomen snoeien
Zie aankondiging p. 7

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 door Steven De Dapper: www. de Zetterij .be (Eeklo) / Druk: Perka (Maldegem)
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