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BESTE LEZER

IN DE KIJKER

Voor de meesten onder jullie hoef ik het
Regionaal Landschap niet meer voor te
stellen. Al 20 jaar zet deze vereniging zich
in voor het Meetjeslandse landschap en
dat is feestelijk gevierd op 1 september. In
deze Landschapskrant vind je dan ook een
greep uit de vele projecten die het Regionaal
Landschap heeft gerealiseerd. Oordeel zelf:
de moeite waard?

Tegelijk met het 20-jarig bestaan kunnen we ons
verheugen in een gebiedsuitbreiding. Door fusie
vergroot het werkingsgebied van Regionaal Landschap
Meetjesland met de gemeenten Aalter en Deinze,
deelgemeenten Knesselare en Nevele waren al
aangesloten. Hartelijk welkom, nieuwe lezers van
Aalter en Deinze. Hopelijk vinden jullie via deze
krant voldoende informatie om het landschap te
(her)ontdekken en te waarderen. Wie weet kan deze
Landschapskrant inspireren om zelf iets te doen
voor de natuur en het landschap in jouw buurt. De
Landschapswedstrijd is daarvoor een ideaal middel. In
het najaar staan ook enkele inspiratiedagen gepland.

Het Regionaal Landschap staat in dienst van iedereen
die wil meewerken om de natuur en het landschap in
onze streek te versterken.
Hier zet ik mij, als nieuwe voorzitter, graag voor in.
Lut De Jaeger
Voorzitter
Regionaal Landschap Meetjesland

Graag nodig ik iedereen uit om deel te nemen aan de
digitale wandeling (LIFE ANIMATED) en kennis te
maken met wat frisse ideeën over het landschapspark
Drongengoed.
info@RLM.be - www.RLM.be
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KOM NAAR
BUITEN

BEZOEK ONZE TENTOONSTELLING
’20 JAAR REGIONAAL
LANDSCHAP MEETJESLAND’

1

ZONDAG

SE PT EM BE R

TOT

LIFE ANIMATED

30

MAANDA
G

Op 20 juni kwam Gemeentelijke Basisschool De Duizendpoot uit
Bassevelde onze eerste LIFE ANIMATED-wandeling uittesten!
We kregen heel wat enthousiaste reacties en nuttige tips. De tocht
door het Drongengoed is ongeveer 5 km lang en neemt 2 uur tijd in
beslag. Op je route leer je met de tablet in de hand op een speelse manier bij
over het gebied en de dieren die er leven. De tablets kan je bij ons ontlenen.

In oktober wordt ook
onze tweede wandeling,
in het Meetjeslandse
Krekengebied,
gelanceerd. Volg het op
de voet via www.RLM.be!

13

ZONDAG

OK TO BE R

SEPTEM

Op zondag 1 september vierden we onze twintigste verjaardag
met een groot feest in het Sint-Annapark en openden
we onze tentoonstelling ’20 jaar Regionaal Landschap
Meetjesland’. Wie er niet bij kon zijn, geen nood: je kan ze
nog in september bezoeken en dat op maandagvoormiddag
van 9.30 tot 12.30 uur en op woensdagnamiddag van 14 tot
16 uur. De toegang is gratis.
www.RLM.be

BER

Wil je zelf ook eens op wandel in
het Meetjeslandse Krekengebied
of in het Drongengoed?
Stuur een berichtje naar
frederik.vanbeveren@RLM.be.
Vermeld daarbij de grootte van
je groep, de leeftijd en een aantal
mogelijke data die jou passen.

SAVE THE DATE:

INSPIRATIEDAG
‘PAARD IN
HET LANDSCHAP’

ZONDAG

6

OK TO BE R

VERRASSENDE NATUUR IN JE BUURT!
OP SPEURTOCHT NAAR
BEVER EN CO LANGS
DE OUDE LEIEARM TE GRAMMENE
Al vier jaar is de bever te gast in dit verrassende pareltje natuur. De bever is
vanuit het oosten van Vlaanderen bezig aan een veroveringstocht richting het
westen. Met een ervaren gids gaan we op zoek naar beversporen en je komt heel
wat te weten over dit bijzondere dier. We halen ook enkele visfuiken boven en
bekijken samen met een expert onze vangst. Onderweg kom je de geschiedenis en
andere natuurwaarden van deze oude Leiearm te weten. Napraten doen wij in
een lokaal cafeetje onder het genot van één van de brouwsels van Sint Canarus,
een vlakbij gelegen microbrouwerij.

Op zondag 13 oktober 2019 vullen we een namiddag vol
paardenweetjes.
Wil je als Oost-Vlaamse paardenhouder weten hoe hagen, een poel
of aangepast graslandbeheer niet alleen het omringende landschap
en de natuur, maar ook het welzijn van je paarden ten goede
komen? Ben je benieuwd naar de ervaringen van enkele OostVlaamse paardenhouders die deze maatregelen toepasten op hun
paardenhouderijen? Zadel dan op en galoppeer zeker langs! Op
onze website vind je het volledige programma.

Afspraak: 14 uur aan de kerk van Grammene, Koffiebeekstraat 11,
9800 Deinze. De wandeling van 4 km duurt ca. 2 uur.
Inschrijven: gratis voor jong en oud, maar graag een
seintje naar patrick.dedeyne@RLM.be als je van plan bent
te komen.
Patrick De Deyne, 0478 57 12 41
www.RLM.be
Wandeling i.s.m.:

Afspraak: Zondag 13 oktober, van 13.45 tot 18.00 uur.
Inschrijven: deelname is helemaal gratis, inschrijven kan op
onze website www.RLM.be via agenda: ‘Inspiratiedag Paard in
het Landschap’

15
VRIJDAG

www.RLM.be

Kan je er niet bij zijn en toch grote interesse? Je kan
altijd bij ons terecht voor advies voor de ecologische
inrichting van je paardenweide.
Email: sander.carael@RLM.be

NOVE MB ER

SLOTMOMENT HOUT=GOUD
Het project Hout=Goud loopt na twee jaar op zijn einde. Tijd
voor een terugblik en vooruitblik op de toekomst. We sluiten af
met een ‘houten’ randje: enkele interessante sprekers nemen je in
de voormiddag mee in de wereld van de houtige biomassa en in de
namiddag trekken we erop uit en krijg je te zien hoe van hout goud
wordt gemaakt. Uiteraard zorgen we voor eten en drinken op de
plank! Beitel 15 november maar al in je agenda!
www.RLM.be
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LANDSCHAPSPARK DRONGENGOED
LANDSCHAPSPARK DRONGENGOED TELT
49 NIEUWE GASTHEREN EN AMBASSADEURS
Toerisme Oost-Vlaanderen organiseerde dit
voorjaar samen met IVN Natuureducatie
een opleidingstraject tot ‘Gastheer’ of
‘Ambassadeur’ van het landschapspark
Drongengoed.49 enthousiaste ondernemers
en inwoners kregen een opleiding in hoe je je
gasten op een persoonlijke manier benadert,
leerden de toeristische regio beter kennen en

welke insider tips ze hun gasten kunnen geven.
Ze maken nu deel uit van een netwerk die als
echte ambassadeurs bezoekers te woord staan
en zijn te herkennen via een bordje ‘Toeristisch
infopunt’ aan hun deur.

27

ZONDAG

OK TO BE R

SAVE THE DATE:
START VOORSTELLINGSRONDE
ONTHAALPLAN LANDSCHAPSPARK DRONGENGOED
Op zondag 27 oktober stellen we in Ursel voor de
eerste keer de onthaalvisie van het landschapspark
voor. Hoe gaan we bezoekers ontvangen? En hoe
zit het met mobiliteit? Heb je hier zelf ideeën over?
Dan is dit het ideale moment om deze met ons te
delen. Hou onze website in de gaten voor meer info!
www.landschapsparkdrongengoed.be

IDEEËNWEDSTRIJD 2018, EEN STAND VAN ZAKEN
De laureaten van de Ideeënwedstrijd hebben de voorbije maanden niet stilgezeten.
Enkele ideeën zijn al volledig afgewerkt, andere zijn nog volop in uitvoering.

ZES HECTARE EXTRA BOS IN HET MEETJESLAND
In 2018 bestond Natuurpunt en Partners
Meetjesland 25 jaar. Dit was een uitgelezen moment om een grote bebossingsactie op poten te zetten op vier plaatsen in
het Meetjesland: in de natuurgebieden
het Ganzeveld (Aalter), het Maldegemveld
(Maldegem), het Vaardeken (Merendree) en
het Keigatbos (Zomergem). Er werd zes hectare
bos aangeplant, goed voor zowat 7.000 bomen.

26 15

ZATERDAG

OK TO BE R

VRIJDAG

NOVEMBER

Dit bebossingsproject was mogelijk dankzij de
financiële steun van de Ideeënwedstrijd Landschapspark Drongengoed, de provincie OostVlaanderen, #klimaatgezond, enkele gulle
sponsors en ook heel wat particuliere giften. En
natuurlijk dankzij iedereen die in november 2018
met spade gewapend zijn/haar eigen boom in de
grond plantte!

Natuurpunt plant ook de komende
jaren bomen en jij kan meehelpen.
Volg de activiteiten op
www.npmeetjesland.be/kalender

Natuurpunt en Partners Meetjesland,
www.NPMeetjesland.be/25jaar,
info@NPMeetjesland.be, 09 377 93 00,

VERHALEN VAN DEN BUITEN
Het landschapspark Drongengoed zit vol verhalen, oude landbouwwijsheden, oude spreuken,
oude gerechten, verhalen over personen, gebouwen en bomen. De Meetjeslandse gidsenvereni-

ging wil hierover graag aan jullie vertellen tijdens
twee evenementen. Op zaterdag 26 oktober kan
je mee gaan fietsen om zo de verhalen in en
rond Aalter te ontdekken. Op vrijdagavond 15

DIEPGEWORTELDE
MONUMENTEN IN BEELD

BEWONING OP EN ROND DE CUESTA
DOOR DE EEUWEN HEEN:
DE BRONSTIJD (CA 1500 BC)

We staan er te weinig bij stil: ook bomen zijn monumenten die soms al eeuwen in ons landschap staan.
Met een reizende fototentoonstelling wil de Natuurfotowerkgroep van Natuurpunt en Partners Meetjesland oude bomen in beeld brengen.
De tentoonstelling opent in oktober in het nieuwe
bosinfocentrum in Het Leen en reist daarna verder langs
Meetjeslandse wegen. Volg de reizende tentoonstelling op
www.NPMeetjesland.be/diepgeworteldemonumenten.

november kan je, tijdens de Week van de Smaak,
dan weer mee op een smaakvolle wandeltocht
vol verhalen en enkele hapjes.
Inschrijven: www.RLM.be

Foto: Peter De Craene

Aan de Drongengoedhoeve kan je al geruime
tijd genieten van een diarama met inkijkmaquette van één van de oudste boerderijen
die nabij de cuesta zijn gevonden. Het gaat
om een boerderij uit de midden bronstijd (ca
1500 BC) die door de archeologen van de
UGent is opgegraven.
Foto: Danny Verheye

Weet je zelf ergens een oude boom staan, heb je een verhaal bij een
opmerkelijke boom of beschik je over oude foto’s van monumentale
Meetjeslandse bomen? Contacteer Filip Vandenbossche, 09 378 62
12, monumentalebomen@NPMeetjesland.be en misschien komt jouw
verhaal op de website.

Aan de ideeën ‘Plattelandskoffer Drongengoed’, ‘Onthaalborden voor
natuurgebieden in het landschapspark’ en ‘Opfrissen van Boerenparlement’ wordt
nog hard gewerkt. Hiervan krijg je in onze volgende landschapskrant een update!

Deze partners engageren zich om actief samen te werken
aan een ambitieus landschapspark Drongengoed in beweging.

VIRTUELE RONDLEIDING IN
HET LANDSCHAPSPARK DRONGENGOED
UITGEBREIDE VERSIE
Spanhove Media was in 2017 laureaat met een virtuele
rondleiding door het Drongengoedbos. Dit vervolg
heeft als doel de bezoekers ook de andere mooie
plekjes in het landschapspark Drongengoed laten
zien met een virtuele rondleiding. Zo kan je zelfs
vanuit je zetel op stap. Neem dus zeker een kijkje op
www.landschapsparkdrongengoed.be!

LANDSCHAPSPARK DRONGENGOED
#DRONGENGOED
WWW.LANDSCHAPSPARKDRONGENGOED.BE
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20 JAAR REGIONAAL LAND
REGIONAAL LANDSCHAP MEETJESLAND VZW OFFICIEEL VAN START
Op 30 november 1998 beslissen de Provincie Oost-Vlaanderen, Assenede, Eeklo, Kaprijke, Maldegem,
Sint-Laureins, Zwarte Sluispolder, Isabellapolder, Generale Vrije Polders, Slependamme Polder, Polder van Maldegem
en Watering de Burggravenstroom om Regionaal Landschap Meetjesland op te richten. In 1999 is de oprichting van
de vzw een feit en wordt die erkend als Regionaal Landschap. Onze eerste vestiging is in Boelare 131 te Eeklo.

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

GUIDO DE PADT
EERSTE VOORZITTER

GEORGES DE LANGHE
VOORZITTER

PHILIPPE DE CONINCK
VOORZITTER

1999 – 2001

2001 – 2002

2002 – 2007

VERHUIS NAAR
KASTEELTJE
MALDEGEM

RLM WERKT
AAN LANDSCHAPSONDERHOUD

MEETJE MARGRIET

EERSTE
SNOEICURSUS
HOOGSTAMFRUITBOMEN

2002

2005

Sensibilisatie rond ecologisch
bermbeheer en akkerranden.
Project ism. met landbouwers
en gemeenten.

2003

(najaar 1999-2000)

RLM werkt aan landschapsonderhoud in samenwerking
met Econet.

VERSCHIJNEN
EERSTE
LANDSCHAPSKRANT

MEETJE ELS
2004

ZOMER 1999

RLM HELPT
BIJ AANLEG
WANDELROUTE
LEMBEEKSE
BOSSEN

Sensibilisatiecampagne
rond de bescherming en het
beheer van elzenhoutkanten en knotbomen, hieruit
volgde ook de opstart van
de vrijwillige knotters: ‘de
houtzoekers’.

EERSTE
KERKUILENBROEDBAKKEN WORDEN
GEMAAKT
2002

2001

GANZEN, GASTEN
MET LASTEN
2005

RLM maakt tijdens dit Europees
project een infobrochure over
ganzen die last bezorgen.

EERSTE
LANDSCHAPSANIMATOR ACTIEF
IN REGIONAAL
LANDSCHAP
MEETJESLAND

OP ZOEK NAAR EEN
LOGO
Bij de start was er niet
meteen een logo. Het logo
met het puzzelstuk kwam
als winnaar uit de bus bij een
lezerswedstrijd.

2002

EERSTE
FRUITBOOMACTIE
NAJAAR 2000

RLM
ORGANISEERT
VORMINGEN
VOOR
NATUUROUDERS

EERSTE
PLANTACTIE
MET SCHOOL
EN GEMEENTE
ASSENEDE
2003

Uit werking met landschapsanimatoren is de werking van de landschapsteams
voortgekomen. Op de foto
zie je een landschapsteam
aan het werk.

2001

URBAL
2004

Het Meetjesland werkt samen
met regio’s uit Nederland,
Engeland, Duitsland, Noorwegen en Zweden rond de
opmaak van een visie rond
landschap of ruimte en wisselt
methodieken uit. In het kader
van dit project vond ook de
eerste studiedag rond Trage
Wegen plaats.

Ouders en leerkrachten
worden opgeleid rond
Natuur- en Milieueducatie.

EERSTE POELEN
WORDEN GEGRAVEN
2002 – 2003

EERSTE
GEVELPLANTACTIE
NAJAAR 1999
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NDSCHAP MEETJESLAND
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

GEERT DE ROO
VOORZITTER
2007 – 2019

VRIJWILLIGERSDAG BOOMKIKKERPROJECT

VERHUIS NAAR
MARKTSTRAAT 65,
MALDEGEM

REGIONAAL
LANDSCHAP
MEETJESLAND
BREIDT UIT

2009

2007

MEI 2006

MINISTER
SCHAUVLIEGE
GRAAFT 2000e POEL

CITROENTJE

HERSTEL
DORPSPOMP
RONSELE

2010

Aanplant van gemengde
hagen en houtkanten voor de
citroenvlinder.

2008

2012

PADDENOVERZETACTIE

Knesselare, Lovendegem,
Nevele, Waarschoot en Zomergem treden toe tot RLM.
We tellen vanaf dan
10 gemeenten.

Minister Schauvliege hielp
op 25 augustus 2012 een
poel graven in Eeklo. Dit was
de 2000e van De Regionale
Landschappen in Vlaanderen!

2011

MIJN
VLAKKE LAND
WORDT WEER
LANDSCHAPSKRANT

Ter hoogte van de Drongengoedweg worden schermen
geplaatst zodat met de hulp
van vrijwilligers ongeveer 3000
padden veilig de oversteek
maken.

NAJAAR 2009

SPEELBOMEN
MAART 2006

MEETJESLAND-BOUWER

TEN
N

2007

Bij dit Leader project worden
landbouwers ondersteund in
zorg voor hun omgeving.

ropees
e over
gen.

SOS
HUISZWALUW
VERDELING
KUNSTNESTEN

ONTMOETINGSDAG BEZIGE
BIJEN BIJ BOEREN

2008

2010

1000 POTEN
VOOR HET
MEETJESLAND

PUBLICATIE
‘VAN TRONKEN
EN KANTEN’
2011

NATUURLIJKE
SPEELRUIMTE

2009

2012

Samen met Meetjesman en
de lokale jeugdverenigingen
legt RLM een natuurlijke speelruimte aan in Lovendegem.

VLEERMUISVRIENDELIJKE BUNKER
2008

VERSCHIJNEN EERSTE MIJN VLAKKE
LAND

PLANTACTIE
‘STEENTJES’
TE MALDEGEM
2007

VERDELING
STEENUILKASTEN
2009

1e BOGAARDENDAG
2010

VOORJAAR 2006

In het voorjaar van
2006 werd onze ‘Landschapskrant’ tijdelijk vervangen door
‘Mijn Vlakke Land’.
Dit was een publicatie die
we tot eind 2010 samen met
enkele
partners uitbrachten.
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20 JAAR REGIONAAL
LANDSCHAP MEETJESLAND
2013

RLM ZORGT VOOR
LANDSCHAPPELIJKE INKLEDING
HOOGSPANNINGSLIJN HORTA
2013

RLM zorgt in 2015 ook voor
aanplantingen bij de
hoogspanningslijn Stevin.

2014

2015

2016

2017

2019

GEERT DE ROO
VOORZITTER

LUTGARDE DE JAEGER
VOORZITTER

2007 – 2019

2019 – ...

GEMEENTEN
MET PIT

VERHUIS NAAR
HUIS WALLYN,
MARKTSTRAAT 10,
MALDEGEM

2014

PLAATSING
PALINGGOOT
ZWARTE
SLUISPOLDER
IN ASSENEDE

In kader van het Leaderproject ‘Gegronde Boomgaarden’ adopteren enkele
gemeenten een oud fruitras en
worden ‘Gemeente met Pit’

2018

2018

REGIONAAL
LANDSCHAP
MEETJESLAND
BREIDT UIT

2016

KOMT DE
OOIEVAAR?

2019

RLM IN EEN
NIEUW JASJE

2015

2017

NATUURLEERPAD
EN
BEESTENTOREN
APPENSVOORDE

IOED
MEETJESLAND UIT
DE STARTBLOKKEN

PALINGPAD IN
OOSTPOLDERKREEK

2018

2014

De nieuwe fusiegemeenten
Aalter en Deinze worden lid
van RLM!

PLAATSING 7
ZWALUWTILLEN
2016

2013

RLM legt een natuurleerpad
aan in Lovendegem en bouwt
samen met DVC de Triangel
een beestentoren.

OPSTART WWW.
GOEDGEKNOT.BE

PUBLICATIE
‘VAN TREZEKE
TOT KEIZERIN’

2017

2015

PAARD IN HET
LANDSCHAP
DEMODAG
HOUT=GOUD

2019

2018

In het Leader project
Hout=Goud, wordt hout uit
landschapsbeheer omgezet in
snippers die kunnen gebruikt
worden in een biomassaketel.

EERSTE
MEETJESLANDSE
PLANTDAG
2014

RLM WERKT
SAMEN MET
DE PROVINCIE
AAN EEN
GESTROOMLIJND
LANDSCHAP

OPENING INTERGENERATIONELE
ONTMOETINGSPLAATS BEKE
LANCERING
STRATEGISCH
PROJECT
LANDSCHAPSPARK
DRONGENGOED

2012

Het eerste werkingsgebied
bevat de vallei van de Splenterbeek en de Ede. Vanaf 2015
wordt gestart in de vallei van
de Wagemakers- en Driesbeek.

2017

2016

In opvolging van het Leaderproject reiken de Vlaamse
Overheid, 7 gemeenten, 2
provincies en tal van verenigingen elkaar de hand om het
landschapspark Drongengoed
verder uit te bouwen.

NESTBESCHERMING
BRUINE
KIEKENDIEF
2014
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WEETJES UIT
DE MEETJES

EGER

SOORTENBESCHERMING,
VROEGER EN NU
Kerkuilen en kikkers, daar zijn we mee begonnen. De eerste contacten met particulieren
en landbouwers om een kerkuilenbak te mogen
plaatsen of een poel te graven waren voor RLM
springplanken om verdere mogelijkheden te ontdekken. Akkerranden, aanplantingen, maaibeheer… maar ook
die ‘lastige ganzen die veel schade berokkenen’, waren onderwerpen
waarbij uiteindelijk ook andere partners werden betrokken.
Gemeenten en polderbesturen werden steeds nauwer betrokken bij
lopende projecten, waarbij RLM zowel advies verleende als acties ondernam. Meerdere subsidiekanalen werden ondertussen aangeboord,
waarbij de ondersteuning van de Provincie Oost-Vlaanderen en het
Agentschap voor Natuur en Bos een belangrijke rol speelden. Ook Europees geld werd goed besteed in onze projecten.
We hebben bij elk dossier ook een hele brok aan educatie meegegeven
om in ons Meetjesland eigen natuur en landschap te promoten. Want
uiteindelijk zijn het de Meetjeslanders zelf die ‘hun’ soorten willen koesteren en behouden!

LANDSCHAPSWERKEN
We zetten ons al 20 jaar in voor het Meetjeslandse landschap. Drinkpoelen worden gegraven, bomenrijen geplant, hagen en houtkanten
aangelegd… Ook kapelletjes of bijzondere monumenten worden
hersteld. Heel wat van deze werken worden flink betoelaagd!
Niet alleen openbare besturen kunnen bij het Regionaal Landschap
terecht. Ook landbouwers en particulieren mogen aankloppen voor
advies en aanleg. Aarzel dus niet om ons te contacteren.

www.RLM.be

Tell me and I’ll forget,
Show me and I may remember,
Involve me and I’ll understand
Bruine kiekendief, akkervogels, amfibieën, vleermuizen… we zetten
er ons al jaren voor in. Maar wat voor het ‘dier met de pet’ in je
onmiddellijke omgeving?

info@RLM.be

Daarvoor hebben we een hele rits nestkasten in voorraad.
Zo kunnen we bijvoorbeeld onderdak bieden aan
de steenuil, de niet-meer-zo-gewone-huismus of
aan de vlinders en bijen in je tuin.

GOED GEKNOT
Ben je eigenaar van knotbomen/
houtkanten maar kan je zelf het beheer
niet uitvoeren? Via www.goedgeknot.be
vind je snel en eenvoudig knotters die voor
jou het werk opknappen in ruil voor het
brandhout.
Knot je wel graag eens een boom en
heb je brandhout nodig? RLM is op
zoek naar geïnteresseerden voor het
vormen van knotploegen!
Schrijf je in op de website
www.goedgeknot.be
info@RLM.be

We kunnen dus samen aan de slag, en niet ver
van je bed, maar heel dichtbij!

GOED
GEPLUKT

Bekijk ons aanbod!

Ben je eigenaar
van een hoogstamboomgaard vol
fruit maar kan je het
fruit niet zelf geplukt krijgen?
Ben je op zoek naar hoogstamfruit uit het
Meetjesland om te eten of om te verwerken
tot confituur of gelei?

www.RLM.be

GOED GEDAAN
De voorbije maanden konden we enkele studenten
een leerrijke stage aanbieden, zij waren ook een
hulp voor ons. Dankjewel aan Emile, Vincent,
Johnny en Isabella voor jullie inzet en we zien
jullie graag terug!

www.goedgeplukt.be kan je hierbij helpen.
De website biedt de mogelijkheid om fruit te
zoeken en aan te bieden uit je eigen streek.
info@RLM.be

Ook interesse om stage te lopen bij RLM?
info@RLM.be

2019 IS HET BESTE KERKUILENJAAR OOIT
2019 is voor de kerkuil op het gebied van broedgevallen het beste jaar ooit, zo bewijzen de cijfers van de Kerkuilenwerkgroep.
We geven je graag een overzicht. Speciaal woordje van dank
voor Frank Van De Keere als vrijwilliger voor de nestkastcontrole
en als onverdroten uilenliefhebber!

Sterke spreiding van eileg
van eerste broedsels:
eerste
laatste
nest
nest

5

ZONDAG

MEI
Van de circa
180 gekende
broedplaatsen
zijn er

50%
succesvol

Voor het eerst zijn er
nesten gevonden met

7 jongen

200

jongen geringd

DONDERDAG

18
JULI

90%

van de kerkuilenpopulatie broedt in
nestkasten van RLM.
Geduld wordt
beloont: 3 locaties
met RLM-kasten
hadden na 12 jaar
voor het eerst een
broedgeval

5-tal
vrije broedsels gemeld, vooral op
isolatieplaten van een verlaten stal of loods
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ZONDAG

KALENDER
TOT 30 SEPTEMBER

TENTOONSTELLING ’20
JAAR REGIONAAL LANDSCHAP MEETJESLAND’

ZATERDAG 26 OKTOBER EN
VRIJDAG 15 NOVEMBER

VERHALEN VAN
DEN BUITEN

Zie pagina 2.
www.RLM.be

Zie pagina 3.
www.landschapsparkdrongengoed.be

ZONDAG 6 OKTOBER

ZONDAG 27 OKTOBER

OPEN BEDRIJVENDAG
Provincie Oost-Vlaanderen gooit de deuren
van Fabriek Energiek te Zelzate open en
toont hoe zij werk maken van hernieuwbare
energie. Regionaal Landschap Meetjesland
zal aanwezig zijn met een infostand over
het thema houtige biomassa.
Locatie: Achille De Clercqlaan 9,
9060 Zelzate
Tijdstip: 10-17 uur
www.openbedrijvendag.be

START VOORSTELLINGSRONDE ONTHAALPLAN
LANDSCHAPSPARK
DRONGENGOED
Zie pagina 3.
VRIJDAG 15 NOVEMBER

SLOTMOMENT
HOUT=GOUD
Zie pagina 2.

OP SPEURTOCHT NAAR
BEVER EN CO IN GRAMMENE

ZONDAG 17 NOVEMBER

Zie pagina 2.
www.RLM.be

Afstand: ± 8 km
Start: Hof ter Heule, Heulendonk 23 te
9991 Adegem.
Inschrijven: vanaf 13.30 uur - vertrek :
om 14 uur
Deelname: gratis voor leden Pasar, € 1,5
voor niet-leden, inclusief LO-verzekering
www.pasar.be/pasarplusmeetjesland
Activiteiten
pasarplus.meetjesland@gmail.com

ZONDAG 13 OKTOBER

INSPIRATIEDAG ‘PAARD
IN HET LANDSCHAP’
Zie pagina 2.
www.RLM.be

OK TO BE R

WEEK VAN HET BOS
Wie op zondag 13 oktober naar de Week van het Bos aan de Drongengoedhoeve
trekt, heeft er keuze uit drie wandelingen (4 km – 5,5 km– 10 km). Op elk van de
drie tochten kom je leuke stopplaatsen tegen waar jong en oud vanalles ontdekken
over bos en natuur en kunnen genieten van een lekker hapje of drankje. Ontdek
ook het nieuwe speelbos vlakbij de Drongengoedhoeve!
Bij de wandeling van 5,5 km kan je ervoor kiezen om de digitale
spelletjestocht LIFE ANIMATED met tablet te wandelen. Op
deze tocht leer je op een speelse manier heel wat bij over
het Drongengoedbos en de dieren die er leven. Reserveer
tijdig je tablet via frederik.vanbeveren@RLM.be.
De plaatsen zijn beperkt!

Tijdstip: 13.30 tot 17.30 uur.
Startplaats: Drongengoedhoeve,
Ursel (Aalter), parkeren op het vliegveld
Ursel > toegang via de Urselseweg >
Drongengoedweg > poort 4
(opgelet Drongengoedweg afgesloten
vanaf Parking Krakeel tot aan kruispunt
met Westvoordestraat). Wie met de fiets
komt, kan aan de hoeve parkeren.

Kostprijs: gratis
Organisatie: Drongengoed in Beweging,
een samenwerking van overheden en
verenigingen uit de streek.
www.drongengoed.be/weekvanhetbos

ROND DE KRAAIENAKKER

19

ZATERDAG

FIETSDEELPIONIERS GEZOCHT IN HET MEETJESLAND
Naast autodelen krijgt het concept fietsdelen ook steeds meer naamsbekendheid.
In Eeklo en Aalter kun je bijvoorbeeld al gebruik maken van de ‘bluebikes’ aan de treinstations. Natuurpunt en Partners Meetjesland wil in het
Meetjesland ook andere mogelijkheden van fietsdelen uitbouwen. Wist
je namelijk dat je ook particulier jouw elektrische (bak)fiets kan delen met
anderen? Of wil je graag eens met een tandem op stap? Ook voor mensen met
een beperking denken we aan het delen van een rolstoelfiets of duofiets.
Natuurpunt en Partners Meetjesland zoekt pioniers die willen fietsdelen in de regio. Heb
je interesse als aanbieder of deler? Laat het even weten!

OK TO BE R

20

ZONDAG

www.meetjeslanddeelt.be
vanessa@npmeetjesland.be

OK TO BE R

Dit project is mogelijk dankzij de steun van de Provincie
Oost-Vlaanderen in het kader van duurzame mobiliteit.

DAG VAN DE TRAGE WEG
Elk jaar vindt in de herfst Dag van de Trage Weg plaats. Duizenden wandelaars,
fietsers, ruiters, kinderen en buitenmensen trekken de wegjes en paadjes op.
Dit jaar mochten gemeentes, verenigingen en particulieren zelf initiatieven
indienen via www.tragewegen.be. Op deze website kan je het programma in het
Meetjesland terugvinden.
Op zondag 20 oktober “Dag van de Trage Weg” houdt Pasar Plus Meetjesland
een wandeling in de wijk Durmen te Merendree. We komen zelfs terecht op een
eiland!
Afstand: ± 8 km
Start: Het Verdronken Eiland, Merendreedorp 20 te Merendree
Inschrijven: vanaf 13.30 uur
Vertrek: om 14 uur
Deelname: gratis voor leden Pasar, € 1,5 voor niet-leden,
inclusief LO-verzekering.

PRIJSVRAAG
De voorbije 20 jaar vonden we op vier verschillende locaties onze thuis, en verhuisden
dus drie keer. Kan jij onze vestigingen chronologisch rangschikken, van vroeger tot nu?
Bonuspunten voor wie de adressen kent! De winnaar mag met ons op stap met de app van
Life Animated.

1

2

3

4

www.RLM.be

RESTJES REDDEN OP SCHOOL
Jouw school is de ideale plek om jongeren bewust te maken van de voedselverspilling en hun interesse op te wekken in gezonde en duurzame voeding. Daarom
organiseert Restjes Redders Meetjesland i.s.m. GoodFood@School een klastraject
en een restjesmeting. Ben jij leerkracht in de derde graad secundair in het Meetjesland
en wil je op jouw school voedselverspilling aankaarten? Neem dan even contact op.
www.restjesredders.be
vanessa@npmeetjesland.be

Het juiste antwoord op de prijsvraag in de vorige Landschapskrant was: Sint-Margriete.

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 Aalter, Assenede, Deinze, Eeklo, Kaprijke, Maldegem, SintLaureins, Lievegem, 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 84.700 exemplaren en is een uitgave van Regionaal Landschap Meetjesland vzw, Marktstraat 10, 9990 Maldegem
www.RLM.be

regionaallandschap.meetjesland info@RLM.be 050 70 00 42 / Verantwoordelijke uitgever: Lut De Jaeger

Vormgeving: Steven De Dapper - de Zetterij vof (Eeklo): www.de Zetterij.be / Druk: Drukkerij De Maertelaere bvba (Aalter): www.drukdemaertelaere.be
Werkten aan dit nummer mee: Katrien Geurts, Sander Carael, Adelheid De Deyne, Patrick De Deyne, Ralph Maréchal, Frederik Van Beveren, Hélène Quidé, Geert Storme, Elien Desnerck, Sander Bruylants en Viola van Rossum.
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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