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DRONGENGOED
OP ZIJN BEST
met:
Buitengewone Plekjes
Dag van de Trage Weg
Soortenbescherming
Bogaardendag

Beste lezer,
Herfstgeur in het bos, nevelslierten over de velden,
kleurrijke paddenstoelen, kastanjes rapen tussen de
ritselende bladeren. En (streek)eigen fruit
plukken! Op onze Bogaardendag, 9 oktober,
verwelkomen we je graag voor vele activiteiten
in
de
gemeenteboomgaard
Dopershoek
in
Merendree. Je kan van daaruit ook genieten van
een mooie fietstocht langs boomgaarden en
andere landelijke taferelen.
Niet voor niets willen we in deze landschapskrant ook bijzondere aandacht schenken aan het
Drongengoed. Projectcoördinator Wouter Deventer
van het Strategisch Project Landschapspark Drongengoed zal de verschillende belangen in en rond
het gebied de komende jaren zo goed mogelijk op
elkaar afstemmen.

Want niet enkel de beheerders van het bos en de
mensen die er in de buurt wonen, ook de vele bezoekers van het Drongengoedbos zijn gebaat bij een
vruchtbare samenwerking tussen de vele actoren in
het gebied.
Regionaal Landschap Meetjesland geeft al jaren
de mogelijkheid om mee te werken aan behoud
en herstel van natuur en landschap. Ons team
staat klaar om advies en financiële steun te geven
voor jouw plannen. Een greep uit onze werkzaamheden vind je in deze landschapskrant.
Laat de voorstellen maar komen!
Geert De Roo,
Voorzitter
Regionaal Landschap Meetjesland vzw

Zondag 9 oktober 2016
13u tot 17u
Zondag 9 oktober
2016 13u tot 1
Dopershoek,
Dopershoek,
Merendree (Nevele)
Merendree (Nevele)

REGIONAAL LANDSCHAP MEETJESLAND VZW
MARKTSTRAAT 65, 9990 MALDEGEM
INFO@RLM.BE, WWW.RLM.BE, 050 70 00 42
FACEBOOK: REGIONAALLANDSCHAP.MEETJESLAND

Op zoek naar Buitengewone
Plekjes in het Meetjesland
Om te genieten van de natuur hoef je niet bij een natuurgebied te
wonen. Zelfs als je geen eigen tuin hebt kan je in een stad of dorp
genieten van een bijzonder groen plekje:
• een verwilderd stukje groen wordt toegankelijk door enkele
nieuwe wandelpaadjes
• een natuurvijver – compleet met sfeervolle rustbank
• een barbecuezone
• een vergeten hoekje waar een bloemenweide wordt ingezaaid,
verfraaid met natuurkunst of ‘landart’
• een natuurlijk speelplekje voor kinderen
• een bestaande begraafplaats, vergroend met inheemse
bloeiende struiken en bomen?
RLM daagt de Meetjeslandse gemeenten, particulieren, OCMW’s,
kerkfabriek… kortom iedereen uit om samen te werken aan die
bijzondere plekjes. We gaan bij alle gemeentebesturen langs met
onze vraag. Heb je als inwoner ook een interessante locatie op het
oog? Alle waardevolle ideeën zijn welkom.

De hoofdbibliotheek van Maldegem bijt
alvast de spits af. Na hun eerder ingezaaide
bloemenweide gaat men bij de verbouwingen
maatregelen treffen voor de gierzwaluw en
de vleermuis. Voor beide diersoorten worden
speciale nestkasten ingebouwd bij het isoleren
van de gevels.

INFO@RLM.BE OF 050 70 00 42 | WWW.RLM.BE

FOCUS OP TRAGE WEGEN
Loket Onderhoud
Buitengebied (LOB)
Het LOB-project werd eind vorig jaar goedgekeurd.
Er wordt samengewerkt met Regionaal Landschap
Schelde-Durme, Regionaal Landschap Vlaamse
Ardennen en Agrobeheercentrum Eco². Met
dit project worden gemeenten geholpen om
het buitengebied te onderhouden. Dit gebeurt
door inventarisatie, planning van het beheer en
het beter op elkaar afstemmen van het beheer.
Ieder werkt aan een eigen thema. Zo zal in het
Regionaal Landschap Schelde-Durme vooral
het beheer van kleine landschapselementen
en knotbomen bekeken worden. Regionaal
Landschap Vlaamse Ardennen focust vooral op
het beheer van houtkanten langs holle wegen.
Hier in het Meetjesland wordt vooral ingezet op
het gepast onderhoud van trage wegen.
De acties van het LOB in het Meetjesland zullen
op de Dag van de Trage Weg in de kijker worden
gezet.

R

OKTOBE

R

OKTOBE

15 16
G
ZATERDA

2016

ZONDAG

2016

Neem deel aan de
Dag van de Trage Weg

Op 15 en 16 oktober halen wandelaars, fietsers en
ruiters hun hart op langs authentieke landwegen of
verkeersveilige doorsteekjes in de wijk. Tijdens deze
tiende editie van de Dag van de Trage Weg wordt
een krachtig signaal gegeven voor meer en betere
trage wegen.
Je kan ervoor kiezen een tocht te maken in jouw buurt,
cultuur te beleven of een spel te spelen langs trage
wegen. Of je maakt er meteen een ontspannend

weekendje weg van. Ook in het Meetjesland zijn er
acties gepland: de opening van een trage weg,
het zetten van naambordjes en het openstellen van
verschillende routes voor wandelaars, fietsers, ruiters
en/of mountainbikers. Via de website van de Dag
van de Trage Weg of de website van Regionaal
Landschap Meetjesland vind je alle activiteiten.
Je bent toch ook van de partij?!

Organiseer zelf een actie in je buurt
Tijdens het weekend van 15 en 16 oktober kan je de trage wegen zelf in de verf zetten. Organiseer zelf
een tocht, maai een dichtgegroeide weg terug vrij, organiseer een wandeling of fotozoektocht…alles
is mogelijk. Voor meer informatie, neem contact op met het Regionaal Landschap Meetjesland en/of
registreer je activiteit via de website van de Dag van de Trage Weg.
REGIONAAL LANDSCHAP MEETJESLAND: WWW.RLM.BE | VIOLA.VANROSSUM@RLM.BE | 050 70 00 42
VLAANDEREN: WWW.DAGVANDETRAGEWEG.BE
VZW TRAGE WEGEN, KASTEELLAAN 349A, 9000 GENT | INFO@TRAGEWEGEN.BE | 09 331 59 20
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Soorten beschermen?

YES WE CAN!
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Enkele kerkzolders (kraamkolonie) en een bunker langs het Leopoldkanaal (overwinteringsplaats) werden vleermuisvriendelijk ingericht.
In Sint-Laureins werden door de aanplant van 100 bomen niet alleen
verdwenen bomenrijen hersteld, maar deze lijnvormige landschapselementen zorgen ook voor bijkomende ‘ecologische infrastructuur’.
Vleermuizen oriënteren zich op deze herkenningspunten en kunnen zo
gemakkelijker met hun sonar insecten opsporen. Meer dan 30m open akker of
weiland zonder bomen, struiken of hagen, kan een vleermuis niet overbruggen.
Door de samenwerking met de gemeente, de kerkfabriek en jeugdige enthousiaste
vleermuizenkenners van JNM (Jeugdbond voor Natuur en Milieu), krijgen de
vleermuizen in ons Meetjesland weer meer kansen!
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Kerkzolders, bunkers
en bomen voor vleermuizen
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Grootoorvleermuis / Foto: © R. Janssen
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Gierzwaluwen zijn samen met ons dorps- of stadsbewoners. Ze broeden
in onze streken enkel in gebouwen. Met een beetje goede wil kunnen
we perfect samenleven. Bij de renovatie van oude gebouwen, zoals de
kerk van Assenede, werd er rekening mee gehouden. De werken werden
uitgevoerd buiten het broedseizoen en speciale kunstnesten waren niet
nodig, aangezien er voor de oorspronkelijke broedlocaties geen speciale
aanpassingen nodig waren.
Ook de bib in Maldegem zal rekening houden met de gierzwaluw.
Bij de verbouwingswerken zullen kunstnesten worden voorzien (zie ook blz. 2).
In Eeklo werden kunstnesten voorzien in de Zuidmoerstraat, waar er onmiddellijk
broedsucces was. Bij afbraak van andere gebouwen in de buurt wordt er ook rekening
mee gehouden. Zo kunnen we op mooie zomeravonden blijven genieten van hun
luchtacrobatie bij het jagen op duizenden insecten voor hun kroost. Ken je andere
locaties waar gierzwaluwen broeden? Laat het ons weten!
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Een huis voor de gierzwaluw

Eekl

Gierzwaluw / Foto: © I. Robbe

Paling / Foto: © D. Willems
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Palingen verblijven heel graag in onze Meetjeslandse kreken en kanalen.
Spijtig genoeg zijn er heel wat pompen, gemalen en stuwtjes die hen
hinderen tijdens hun trek. Deze vismigratieknelpunten zorgen ervoor dat
palingen en andere vissen niet kunnen verder trekken en in het slechtste
geval vermalen worden.
Aan de Grote Kil in Assenede werd een palinggoot met borstelsysteem geconstrueerd. Er werd rekening gehouden met het waterpeilbeheer
en de nodige watertoevoer vergemakkelijkt de migratie van de jonge paling in de
trekperiode.
Samen met middelen van de Zwarte Sluispolder, die ook mee de monitoring opvolgt, en
enkele specialisten, werden de soortenbeschermingsmiddelen van de provincie OostVlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos hier zeer goed besteed.
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Een hindernis minder
voor jonge paling op reis
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Huiszwaluw

al
uw

Alvast in 5 Meetjeslandse gemeenten werden heuse zwaluwtillen
geplaatst in een huiszwaluwenbuurt. Kunstnestjes zorgen er al voor dat
huiszwaluwen het wat gemakkelijker hebben om hun kroost groot te
brengen en door hen deze mogelijkheid aan te bieden, hopen we dat ze
hier ook gebruik van maken.
Indien ze succes hebben, zullen we ook in andere gemeenten zo’n zwaluwtil
aanbieden. Uiteraard moet er reeds een bestaande kolonie aanwezig zijn,
zwaluwen zijn immers erg honkvast. Kunstnestjes kan je nog steeds bij RLM en in
sommige gemeenten krijgen. Deze prefabwoninkjes metselen ze gewoon even bij en
ze kunnen hun eitjes kwijt. Dat scheelt weer duizenden schadelijke insecten per seizoen,
die in de magen van de hongerige zwaluwtjes verdwijnen.
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Huiszwaluwen welkom
in nieuwe woontorens
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HELENE.QUIDE@RLM.BE | 050 70 00 42
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HET DRONGENGOED

Kleit

Het Drongengoedgebied situeert zich tussen de dorpskernen Kleit, Knesselare en Ursel.
Je passeert er op de N44 tussen Maldegem-Knesselare-Aalter of als je de oude weg
tussen Brugge en Gent volgt langs Knesselare, Ursel en Zomergem. Centraal in het
gebied ligt het Drongengoedbos met de gelijknamige hoeve. Het natuurgebied
‘Maldegemveld’ (bekend als heidegebied), het (militaire) vliegveld van Ursel en het
Koningsbos sluiten erop aan.
In het bos en tot ver daarbuiten geven dreven
structuur aan het landschap. Ze zijn volgens een strak
dambordpatroon aangelegd. Naarmate je verder
van de kern gaat, gaat het bos geleidelijk over in een
mengeling van bosjes, weides en akkers. In de ruime
omgeving tref je wat hoeves en huizen aan, en nog
verder de dorpen en woonkernen Ursel, Kleit en
Knesselare.

Zoom je nog meer uit, dan vind je andere bossen,
zoals het Keigatbos in Zomergem, Het Leen en de
Lembeekse bossen die samen de “Meetjeslandse
bossengordel” worden genoemd. Over de
provinciegrenzen heen zijn er verbanden
met gelijkaardige gebieden, zoals het
Bulskampveld in Beernem en Ruiselede.

Speelbos
Maldegem

Papinglo

Bron luchtfoto: Orthofotomozaïek,
middenschalig, winteropnamen,
2012, Vlaanderen, AGIV

Een uniek en
waardevol landschap
met vele troeven

N44

De geschiedenis van het Drongengoedbos is veelzijdig;
er is wel altijd bos geweest, maar in de ene periode meer
dan in de andere… Onze voorouders waren er actief: soms
heel ingrijpend als echte landschapsbouwers, soms bijna
afwezig waarbij de natuur haar gang ging. Van die verschillende
perioden vinden we nog heel wat sporen, elementen en structuren
in het landschap terug, die samen de erfgoedwaarde bepalen.
Bovendien heeft het gebied een bijzondere ecologische
waarde, niet enkel als oud en groot boscomplex, maar
ook door de afwisseling van halfopen heidegebieden,
graslanden, dreven,… waar veel verschillende planten
en dieren hun stek vinden. Het is een aangenaam
en prachtig open-ruimtegebied, waar je tot
rust kan komen, spelen, wandelen,
fietsen, ontspannen, de natuur
ontdekken,….

Natuurg
Maldege

Drongengoedhoeve

Knesselare

Landschapspark
Drongengoed :
‘ontdek-geniet-ontspan’
Enkele jaren geleden hebben de gemeenten
Knesselare en Maldegem, het Regionaal Landschap
Meetjesland, het Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt
en Toerisme Meetjesland samengewerkt in het kader van een
Leader-project. Het “Landschapspark Drongengoed” werd
opgericht, kreeg een logo en een website om het gebied
bekender te maken en activiteiten aan te kondigen. De
samenwerking smaakte naar meer… ideeën borrelden op,
plannen werden opgemaakt, het project moest verdergaan.
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Koningsbos

Militai

Samenwerking loont!
Momenteel hebben verschillende gemeenten, de provincies Oost- en West-Vlaanderen, het Agentschap
voor Natuur en Bos en RLM een samenwerkingsverband rond het Landschapspark Drongengoed onder
leiding van de gouverneur van Oost-Vlaanderen. Er zullen ongetwijfeld nog andere partners aansluiten.
Naast de bijdragen van de partners doet het Departement Ruimte Vlaanderen alvast een flinke duit in
het zakje. Omdat de ruimtelijke uitdagingen groot zijn en ook op Vlaams niveau belangrijk zijn voor de
ruimtelijke kwaliteit werd het ‘Landschapspark Drongengoed’ erkend als Strategisch Project. Met de
middelen van de partners wordt een projectcoördinator aangesteld. Hij zal de lopende projecten
opvolgen, nieuwe initiatieven opstarten en ondersteunen, om ze uiteindelijk te bundelen in een
actieplan.
Uiteraard wordt ook het middenveld actief betrokken: tal van organisaties en
verenigingen die in de streek actief zijn rond de thema’s ruimte, toerisme,
Wat is er al
natuur, bos, landbouw, jacht,… zullen er de schouders onder zetten. Niet
gerealiseerd en
in het minst is het ook de bedoeling om jou als inwoner, ondernemer,
wat mag je verwachten?
landbouwer of horeca-uitbater uit de streek, actief te betrekken.
Zo wordt het ook een beetje jouw project.
Het logo en de website van het Landschapspark werden reeds
gelanceerd. Er is echter nog werk aan de winkel om bezoekers
beter wegwijs te maken in het gebied. Met de inrichting van
onthaalplekken voor fietsers, wandelaars en ruiters, duidelijke routeaanduidingen en degelijke parkings op weloverwogen plaatsen, wordt
het gebied toegankelijk voor iedereen. De Drongengoedhoeve is door
haar centrale ligging en naambekendheid ideaal als bezoekerscentrum,
dit wordt verder uitgebouwd. Met de tentoonstelling van een reliëfrijke
maquette en een expositie van keramiek werd alvast een mooie start
gemaakt.

Eeklo

Het Leen

We hopen dat het Landschapspark echt aanslaat bij de
streekbewoners, en dat dit een stimulans mag zijn voor
deelprojecten en –initiatieven die de streekidentiteit
versterken. Samen maken we er iets moois van!
WOUTER.DEVENTER@RLM.BE
050 70 00 42
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Een reis doorheen de tijd
over het Drongengoed

KNOTBOMENRIJEN
Zo’n 1000 jaar geleden was hier minder bos. Je kwam
hier en daar een schaapskudde, wat varkens of
ander vee tegen in het bos, en je moest lang zoeken
naar een herberg. En de Drongengoedhoeve? Dat
was geen oriëntatiepunt… ze was er nog niet!
Het boeiende verhaal over de evolutie van het
gebied begint bij de geologie, het reliëf en de
bodem. De ondergrond bestaat uit een afwisseling
van kleiige en zandige lagen die hier miljoenen jaren
geleden afgezet werden door de zee. Ze hellen
lichtjes af naar het noorden. Vele jaren van erosie
werkten op die lagen in en boetseerden ze tot de
“cuesta van Oedelem–Zomergem”. De zachte
helling merk je op langs de Kleitkalseide, vanuit
centrum Kleit in de richting van de Papinglohoeve.
De bodem bestaat uit klei of soms uit zand met klei
eronder. Kleigrond blijft bovendien veel langer nat
dan zandige of lemige bodems. Vóór de komst van
landbouwmachines was het veel moeilijker om zo’n
gronden te bewerken en waren ze dus minder in
trek. De bodemsituatie heeft de geschiedenis en
ontwikkeling van het gebied sterk bepaald.
In de vroege middeleeuwen waren er nauwelijks
huizen of boerderijen, de omgeving bestond
voornamelijk uit bos. De inwoners van omliggende
dorpen en gehuchten gebruikten het bos als
gemeenschappelijk goed om brand- en geriefhout
te winnen en om vee in te laten. Door de begrazing
kwamen er in het bos geleidelijk open plekken die
uitgroeiden tot grote zones. Historische bronnen
spreken van “wastines” (denk aan woestenij) en
“veldgebieden”. Vandaar dus “Maldegemveld” of
“Prinsenveld”. Op die open plekken groeiden veel
typische heideplanten.
In de 10e-13e eeuw groeide de bevolking aan en
was er nood aan meer landbouwareaal. De graven
van Vlaanderen waren de eerste kapitaalkrachtige
grootgrondbezitters die meer uit het gebied
trachtten te halen dan voorheen; hiervoor lieten
ze de hoeve “Prinsengoed” bouwen. In de 13e
eeuw kreeg de Norbertijnerabdij van Drongen
gronden in cijns van de gravin Johanna van
Constantinopel. Voor de exploitatie bouwden ze een
ontginningshoeve met de naam… “Drongengoed”.
Ook andere abdijen waren in het gebied actief:
de Burkelhoeve van de abdij Ter Doest (LissewegeBrugge) en de Papinglohoeve van de St.-Baafsabdij
(Gent). Er bleef echter altijd een redelijk aandeel
bos dat economisch belangrijk was voor brand-,
gerief- en constructiehout. Naast gewassen,
schapen en vee werd er ook vis gekweekt in
kunstmatig aangelegde visvijvers. Een groot succes
werden deze nieuwe hoeves niet, deels omdat er
minder vraag was naar landbouwproducten vanaf
de 14e eeuw (het bevolkingsaantal daalde…
o.a. door pestepidemieën) en deels door de
moeilijke grond.
In de 18e eeuw volgde een nieuwe bepalende
episode voor de landschapsontwikkeling. Onder
impuls van Maria-Theresia van Oostenrijk werden
grote open stukken systematisch herbebost,
wegens een tekort aan hout. Rondom akkers
en weilanden werden bomen en houtkanten
aangeplant. Halverwege de 19e eeuw werden
sommige gronden opnieuw ontbost omdat nieuwe
landbouwtechnieken en kunstmest de mogelijkheid
boden om moeilijke gronden toch te gebruiken
als akker. Maar dit bleef beperkt in het gebied én
bovendien werd het drevenpatroon uit de vorige
eeuw hierbij gerespecteerd.
Op die manier kwam het huidige landschap
tot ontwikkeling, met de sporen als getuigen uit
verschillende periodes.
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HOUTKANTEN
VLEERMUIZENKASTEN
DRINKPOELEN • BOOMGAARDEN
STEENUIL- EN KERKUILNESTBAKKEN
ELZENRIJEN • BOERENHAGEN
MUSSENNESTKASTEN • DREVEN
LINDENBOMEN
ZWALUWNESTEN

Overweeg je een boomgaard of een echte boerenhaag aan te planten? Zegt
een geurende lindenboom je wel wat? Wil je die oude haag in ere herstellen of
past een drinkpoel in de wei? Misschien is er plaats voor een rij elzen langs de
gracht of kunnen enkele bomen wat schaduw bieden? Wil je de steenuil, die
overigens van knotwilgen houdt, een kast bezorgen of kan je de vleermuizen of
zwaluwen helpen met een aangepaste woongelegenheid?
Voor al deze acties en maatregelen geeft
het Regionaal Landschap advies. We zoeken
samen met jou naar passende oplossingen
en subsidies om jouw project te realiseren.

Heb je zelf een idee en denk je in aanmerking
te komen? Neem contact met één van de
medewerkers van het Regionaal Landschap.
INFO@RLM.BE | 050 70 00 42

Ben je eigenaar van een stuk grond in een
waardevol landschap, dan kan je project
in sommige gevallen tot 80% betoelaagd
en door onze landschapsploeg uitgevoerd
worden! Ook acties voor kwetsbare soorten
krijgen een flinke ondersteuning.

Is jouw plekje geschikt?
Heb je in de zomer ’s avonds bij het eerste donker iets zien fladderen in de buurt van je huis?
Dan is er veel kans dat je een vleermuis gezien
hebt. Vleermuizen komen overal voor: van de
hele kleine dwergvleermuis die zich goed voelt
in ieder dorp of stad met hier en daar een
plekje groen tot de meer zeldzamere zoals de
grootoorvleermuis of de watervleermuis. Die
laatsten stellen meer eisen aan hun omgeving:
hagen, knotwilgenrijen, een poel of vijver,…

In tegenstelling tot de hardnekkige mythe
vliegen vleermuizen helemaal niet in je haar. Ze
maken gebruik van echolocatie, waardoor ze
elke nacht gemiddeld 500 insecten verorberen
en nergens tegenaan vliegen. Minder lastige
muggen als je ’s zomers lekker lang op het
terras wil blijven zitten! En voor beschadigingen
aan je huis hoef je ook niet te vrezen.
Vleermuizen hebben wel een lekker plekje
nodig, zowel in de winter als in de zomer.
Sommigen zijn al tevreden met een spleet
in de muur of onder het dak. Het meest
geschikt zijn (oude) zolders van kerken, hoeves
of huizen. Wanneer die gerenoveerd of
heringericht worden is veelal het resultaat dat
de vleermuizen voorgoed wegblijven. Doe je
renovatiewerken en heb je vragen over hoe
je dit vleermuisvriendelijk kan aanpakken? Of
heb je weet van vleermuizen in je buurt en wil
je een vleermuizenkast hangen? Wil je weten
hoe geschikt jouw plekje is? Doe de test op
www.RLM.be. Daar vind je alle info.
PATRICK.DEDEYNE@RLM.BE | 050 70 00 42

Snoeien van
26 hoogstamboomgaarden
RI

FEBRUA

ZONDAG

2017

De afgelopen jaren werden tientallen hoogstamfruitbomen aangeplant in het Meetjesland. Goed beheer van die boomgaarden is een hele uitdaging. Kiezen we immers voor een open
kroon of willen we net een doorgroeiende top? Wat is het
beste tijdstip om te snoeien, en hoeveel takken mogen
in één snoeibeurt weggenomen worden? Wat is het
verschil tussen bladknoppen en vruchtknoppen? En
hoe ga je om met ziektes bij je fruitbomen?
Op deze en andere vragen krijg je een antwoord tijdens de snoeidemonstratie op 26 februari 2017, van
14u tot 17u. De exacte locatie wordt later doorgegeven aan de deelnemers.
Inschrijven kan via www.RLM.be. Na overschrijving
van € 5 per deelnemer is de inschrijving definitief.
INFO@RLM.BE | 050 70 00 42

Zondag 9 oktober
13u tot 17u
Dopershoek,
Merendree (Nevele)

Week van het Bos
in het Drongengoed

De gemeenteboomgaard in de Dopershoek is één van de minder
gekende pareltjes in het Meetjesland. Je vindt er meer dan 200
hoogstammige fruitbomen met talloze variëteiten, 100 jaar oude
pruimelaars die de welgekende ‘Kerrebroeken’ leveren in augustus
en natuurlijk de reusachtige Bruine Kriekperen, verwijzend naar een
roemrijk fruitverleden. Wie meer houdt van een sportieve zondag,
kan kiezen voor een mooie fietstocht vanuit de Dopershoek.
Nadien is er tijd voor een verfrissend drankje en gezellig napraten
in de boomgaard.

Centrale plaats: Dopershoek, Merendree
bereikbaar via het Schipdonkkanaal.

FIETSEN
Keuze uit een route van 21, 25 of 35 km (starten tussen 13u en 15u)
Onderweg vind je verschillende lokale drinkgelegenheden

PROEVEN
Fruittentoonstelling
IJskar van bioboerderij De Zwaluw
Imkers en lekkere producten van de bij
Oxfam Wereldwinkel met fruitbrochettes en smoothies

GENIETEN
Volksspelen voor jong en oud
Verhalen over de boomgaard –
Heemkundige Kring ‘Het Land Van Nevele’
Speurtocht in en om de boomgaard met Natuurpunt De Ratel
Platteland in de Bloemetjes – Landelijke Gilden
Bloembollenverdeling door de gemeente Nevele
en de Provincie Oost-Vlaanderen
Muziek

ZELF FRUITSAP MAKEN
VAN JE OVERVLOED AAN APPELS?
Twijfel niet, daar maak je in een handomdraai
het lekkerste fruitsap van! Schrijf je in via
www.houtlandsetuinsappen.be en laat op zondag 9 oktober
je fruit persen tot sap, dat je direct weer meeneemt naar huis.

Nacht van de Duisternis
R
OKTOBE
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G
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Kies uit een korte bossfeerwandeling, een familiezoektocht voor jong
en oud of een avonturenzoektocht met GPS. Keuvel na bij het kampvuur aan de Drongengoedhoeve.
Start tussen 19u30 en 21u00 op de taxibaan van het vliegveld Ursel.

Afsluiter Week van het Bos
R
OKTOBE

16
ZONDAG

2016

Voormiddag:
gezonde lucht tanken in het groen
10u30: feestelijke opening van
de Natuurloop in het Drongengoed.

Het Drongengoed is nu al een hotspot voor joggers. Gezonde lucht, zachte ondergrond
en een heerlijk en rustig groen decor. Met deze Natuurloop in het Drongengoed wil het
Agentschap voor Natuur en Bos i.s.m. Sport Vlaanderen een bewegwijzerde omloop
aanbieden in dit unieke gebied. Vertrek: vanaf parking Krakeel (nabij resto het Jagershof),
Drongengoedweg, Ursel.
Namiddag: sportief bosfeest
Of je nu een atletische boss in het bos bent of liever op het gemak gaat genieten en
ontspannen in het groen, er is voor elk wat wils. Doe mee aan de laaglandspelen en
ontdek zo het Drongengoed en Maldegemveld op een sportieve manier. Of geniet van
de activiteiten aan de Drongengoedhoeve.
Activiteiten vanaf 13u30. Parkeren op de taxibaan van het vliegveld Ursel.
WWW.DRONGENGOED.BE

De Bogaardendag is een evenement van het Regionaal Landschap Meetjesland
in samenwerking met de gemeente Nevele en andere partners.

Tijdens de Week van het Bos
Op meerdere dagen zijn er activiteiten: zaklampentocht, (kinder)yoga,
kaboutertocht, initiatie nordic walking,…
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KALENDER
Een selectie van activiteiten
in het Meetjesland
Zondag 2 oktober, van 10u tot 17u
Bos- en Houtbeurs
Provinciaal Domein Het Leen
Deelname is gratis
Meer info: www.bosenhoutbeurs.be
Zaterdag 8 oktober, start van 19u30 tot
21u
Nacht van de duisternis
Drongengoedbos, start en parking op
vliegveld Ursel
Deelname is gratis
Meer info: www.drongengoed.be

R

OKTOBE

9

Maandag 10 oktober
tot zondag 16 oktober
Week van het Bos
Drongengoedbos,
parking op vliegveld Ursel
Deelname is gratis
Meer info: www.drongengoed.be
Zaterdag en zondag 15 en 16 oktober
Dag van de Trage Weg
Deelname is gratis
Meer info: www.dagvandetrageweg.be
Zaterdag 3 december
Provinciale natuurstudiedag
Provinciaal Administratief Centrum,
W. Wilsonplein 2, Gent
Deelname is gratis
Info en inschrijvingen: www.oostvlaanderen.be/natuurstudiedag
Zondag 4 december om 9u30
Voordracht ‘Zaden op reis’
Provinciaal domein Het Leen,
Gentsesteenweg 80, Eeklo
Deelname is gratis
Info en inschrijvingen: www.hetleen.be

ZONDAG

2016

Zondag 26 februari van 14u tot 17u
Demonstratie snoeien van
hoogstamfruitbomen
Locatie wordt later doorgegeven aan
deelnemers
Kostprijs: € 5
Inschrijven: www.RLM.be

2 oktober 2016
Provinciaal domein
Het Leen, Eeklo

KETTINGZAAGSHOW | DEMONSTRATIES | KINDERANIMATIE

van 13u tot 17u

VAN 10 TOT 17 UUR | GRATIS TOEGANG

Bogaardendag
Dopershoek, Merendree. Parking op de
Merendreebrug
Deelname is gratis

WWW.RLM.BE

EEN ORGANISATIE VAN

Word vriend met Regionaal
Landschap Meetjesland
op facebook,
en volg ons overal

MET DE STEUN VAN

V.U. Jozef Dauwe, p.a. Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent - Vrij van zegel, art. 198, 7e Wetboek der taksen

HET VOLLEDIGE PROGRAMMA VIA WWW.BOSENHOUTBEURS.BE
FLYER.indd 1
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G
ZATERDA

2016

provinciale
natuurstudiedag

13/07/16 16:17

Fotowedstrijd

in de bres voor Oost-Vlaamse
soorten & hun leefgebied

Stuur ons vóór 6 december 2016 een mooie winterfoto van jouw favoriete plekje in het Meetjesland
en maak kans op een boekenpakket. Toon je van je
creatiefste kant! RLM beloont de inzender van de
mooiste foto. Stuur uw foto en gegevens per mail naar
info@RLM.be met als onderwerp ‘fotowedstrijd’.

stand van zaken van allerlei boeiende
natuurstudieprojecten in onze provincie
praktische natuurstudieworkshops
postersessies en uitwisselingsmoment tussen
natuurstudievrijwilligers
Provinciaal Administratief Centrum
Wilsonplein - Gent-Zuid
registreer je nu al op www.oost-vlaanderen.be/natuurstudiedag
& ontvang je persoonlijke uitnodiging

een organisatie van
het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen · directie Leefmilieu
i.s.m. Regionale landschappen en Bosgroepen
vzw Durme en Natuurpunt vzw & het Agentschap voor Natuur en Bos

Wilde narcis · Geraardsbergen

De vorige prijsvraag werd gewonnen
door dhr. Vandecasteele. Proficiat!!!

COLOFON
Regionaal Landschap Meetjesland vzw is een organisatie die samenwerkt met en ondersteund wordt door Europa, de Vlaamse Overheid, de Provincie Oost-Vlaanderen, de gemeenten Assenede, Eeklo,
Kaprijke, Knesselare, Lovendegem, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot en Zomergem, 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 het verstrekken van informatie, het sensibiliseren en het realiseren van kleine projecten, leren we de inwoners waardering te
hebben voor hun streek. Onze voornaamste pijlers zijn: focus op soorten, werken aan landschap, hoogstamboomgaarden en natuur- en landschapsbeleving.
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
regionaallandschap.meetjesland info@RLM.be 050 70 00 42 / Verantwoordelijke uitgever: Geert De Roo / Vormgeving door Steven De Dapper: www.de Zetterij.be / Druk: De Maertelaere
Werkten aan dit nummer mee: Adelheid De Deyne, Patrick De Deyne, Wouter Deventer, Ralph Maréchal, Hélène Quidé, Viola van Rossum en Eli Vandecasteele.
Alle foto’s zijn eigendom van RLM, tenzij anders vermeld. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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