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Behaag je Tuin

Naar een win-win
voor natuur én landbouw

(Knots)Gek op knotbomen!
Onze knotteams
zoeken versterking

Regiokracht

‘Zwaluwstraat’ in Landegem



Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei organiseert voor het tweede jaar op rij voor alle inwoners van de 
deelnemende gemeenten een samenaankoop van inheemse gemengde hagen, houtkanten, hoogstam(fruit)bo-
men en klimplanten. Jouw tuin, groot of  klein, kan een verschil maken voor natuur en klimaat. Plant een boom, 
haag, houtkant of  klimplant.

BEHAAG JE TUIN
TWEEDE EDITIE SAMENAANKOOP 
(FRUIT)BOMEN, HAGEN, HOUTKANTEN EN KLIMPLANTEN

AANBOD
HOOGSTAMLOOFBOMEN 
• Zomereik
• Zomerlinde
• Winterlinde
• Ruwe berk
• Zwarte els 
• Meidoorn (geschikt voor 
 kleinere tuinen)

HOOGSTAMFRUITBOMEN 
• Appel
• Peer
• Kers
• Pruim
• Mispel (geschikt voor kleinere tuinen)
• Walnoot

GEMENGDE PAKKETTEN
• Bijenhaag
• Doornige haag
• Doornloze haag
• Houtkant voor droge gronden
• Houtkant voor natte gronden
• Vogelbosje

KLIMPLANTEN 
• Clematis 
• Hop 
• Klimop 
• Wilde kamperfoelie

WILGENPOTEN: voor knotwilgen 

Bestel online je streekeigen plantgoed
tussen 1 september en 31 oktober 2021.

www.behaagjetuin.be
Afhaalmoment in je gemeente op zaterdag 11 december.

Samenaankoop
(fruit)bomen, hagen, houtkanten 

en klimplanten

Behaag
   je tuin

Bestel online je streekeigen plantgoed
tussen 1 september en 31 oktober 2021.

www.behaagjetuin.be
Afhaalmoment in je gemeente op zaterdag 11 december.

Samenaankoop
(fruit)bomen, hagen, houtkanten 

en klimplanten
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BESTEL ONLINE TUSSEN 1 SEPTEMBER EN
31 OKTOBER 2022 OP WWW.BEHAAGJETUIN.BE
Het bestelde plantgoed haal je af op het gemeentelijk verdeelpunt op zaterdag 10 
december 2022. OPGELET: Assenede brengt aan huis, Deinze heeft 2 verdeelpunten.

Wens je ondersteuning en advies? Met concrete vragen over je bestelling en de 
aanplanting in je tuin kan je contact opnemen met Regionaal Landschap Meetjesland 
& Leievallei via info@RLML.be. Ook de milieudienst van je gemeente kan je wegwijs 
maken.

Samen zorgen we zo voor meer groen. En dat is 
goed voor mens en dier. Maak van je tuin een fi jne 
plek voor vogels, bijen en vlinders. En geniet zelf 
ook van de bloesems, het fruit en de schaduw. De 
deelnemende gemeenten voor 2022 zijn: Aalter, 
Assenede, Deinze, Eeklo, Evergem, Kaprijke, 
Lievegem, Lochristi, Maldegem, Nazareth, 
Wachtebeke, Zelzate en Zulte.
Lievegem, Lochristi, Maldegem, Nazareth, 
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GEÏNTEGREERD FAUNAPLAN: NAAR EEN 
WIN-WIN VOOR NATUUR ÉN LANDBOUW

Natuur en landbouw 
zijn elkaars bondge-
noten. De Regiona-
le Landschappen 
helpen bij het ver-
sterken van beide 
elementen. Als Re-
gionaal Landschap 
beseff en wij heel goed 
dat een samenwerking 
voor de landbouwer ook economisch interessant 
moet zijn en niet enkel afh ankelijk mag zijn van 
pure goodwill van de landbouwer. Wanneer de 
fi nanciële druk wegvalt, heeft een landbouwer 
meer tijd om landschapsherstel met de bedrijfs-
voering te verzoenen. 

Zo’n agro-ecologische overgang kan echter niet 
van de ene dag op de andere. De populaties 
van natuurlijke plaagbestrijders moeten 
terug in balans komen en de bodem-
kwaliteit dient te herstellen. Binnen 
het project Geïntegreerd Fauna-
plan werkten we enkele maatrege-
len uit om het bondgenootschap 
tussen landbouw en natuur con-
creet te maken.

HOE KAN JE WILDREDDEND MAAIEN?

Landbouwers die rolklaver inzaaien kunnen een 
subsidie ontvangen van 1600 euro/ha. Ook het 
zaaigoed krijgen ze gratis wanneer dit op tijd bij 
ons wordt aangevraagd. Rolklaver zaai je in het 
najaar in en zorgt voor een ideale broedplek voor 
kieviten in het voorjaar indien de akker niet be-
werkt wordt.

SUBSIDIES VOOR WILDREDDEND MAAIEN

GEBRUIK EEN WILDREDDER
Een wildredder op je tractor geeft een auditief 
signaal waardoor het aanwezige wild de tijd 

heeft om zich tijdig uit de voeten te 
maken. Je kan een wildredder 

bekomen via het boerenna-
tuurpakket van Boerenna-
tuur Vlaanderen.

www.boerennatuur.be

SUBSIDIES VOOR NESTBESCHERMING
Een landbouwer die ons contacteert om een nest van akker- en 
weidevogels te beschermen, ontvangt hiervoor 50 euro subsidie. 

1 Het nest wordt opgespoord met een drone.

2 De nestplaats wordt afgebakend in een zone van 3 x 3 meter.

3 Het afgebakend gebied wordt niet bewerkt tot na de broedperiode.

4 De vergoeding voor de landbouwer is onafh ankelijk van het slagen van het nest.

Deze toepassing kan ook ingezet worden voor reekitsen. 
Zelf een ree gespot? Raak ze enkel aan met gras en handschoenen!

BEHEEROVEREENKOMST: 
ROLKLAVER INZAAIEN

Rolklaver is een lage bloeiende waard-
plant voor veel insecten zoals bijen 

en vlinders. Het voordeel voor de 
landbouwer zit hem in stikstof-
fi xatie, een biochemisch proces 
waarbij andere planten kunnen 
mee profi teren van de gebonden 

stikstof. Bovendien kan rolklaver 
dienen als voedsel voor vee.

Dit project werd mogelijk gemaakt met de steun van het 
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: 

Europa investeert in zijn platteland.

Wildreddend maaien is een goed voorbeeld 
van een relatief kleine aanpassing waarbij je 
dierenlevens redt en de kans op botulisme 
door besmet dierenvoeder verkleint. Een 
landbouwer die wildreddend maait, ontvangt 
hiervoor 50 euro subsidie. 

De maairichting aanpassen is een noodzake-
lijke voorwaarde om de subsidie te ontvangen. 
De wildredder gebruiken en de maaisnelheid 
aanpassen zijn niet noodzakelijk, maar wel 
sterk aanbevolen.

PAS JE MAAIRICHTING AAN

1 Maai heen en terug, 
zodat dieren niet naar binnen 
worden gedreven.

2 Maai weg van de straat, zodat dieren naar 
aangrenzende graanranden of akkers 
kunnen vluchten. Of maai in een cirkel van 
binnenuit. 

3 Maai NOOIT van buiten naar binnen.

PAS JE MAAISNELHEID AAN
Door je maaisnelheid aan te passen, 
geef je dieren de kans om tijdig weg te 
vluchten. Elke km/u minder heeft al een 
grote impact!

(foto: Bart De Lust)

BEHEEROVEREENKOMST: 
BLOEMENRANDEN
Een bloemenrand is een ideale vluchtstrook voor 
kuikens, geeft een boost aan de biodiversiteit en 
trekt natuurlijke plaagbestrijders aan. Verschil-
lende plaagbestrijders zorgen dat de economi-
sche drempel om terug te grijpen naar chemi-
sche middelen, minder snel of niet overschreden 
wordt. Dit heeft als gevolg dat de landbouwer 
minder (of zelfs niet) moet investeren in insecti-
ciden. Het zaad biedt voeding aan verschillende 
soorten akkervogels. Landbouwers die een bloe-
menrand inzaaien kunnen een subsidie ontvan-
gen van 1772 euro/ha. Ook het zaaigoed krijgen 
ze gratis wanneer dit op tijd bij ons wordt aan-
gevraagd.



(KNOTS)GEK OP KNOTBOMEN! 
ONZE KNOTTEAMS ZOEKEN VERSTERKING

Knotbomen zijn typisch voor het landschap van onze 
streek. Om knotbomen gezond te houden is goed beheer 
noodzakelijk en moeten ze om de zoveel tijd worden 
geknot. Dit werkje vraagt echter vakkennis en is niet 
zonder gevaar. Steeds minder eigenaars zijn in staat, 
of  willen zelf  de noodzakelijke onderhoudswerken 
uitvoeren. Vandaar het platform ‘Goed Geknot’.

GEKNOT IN 2021
In 2021 konden we rekenen op 11 knotteams. Sa-
men zorgden zij voor het beheer van maar liefst 
223 knotbomen. Zo’n boom op een goede manier 
beheren is een relatief tijdrovend werkje waarbij 
steeds oog moet zijn voor de veiligheid van de 
knotter en de omgeving.

Jo Schaubroeck is een van onze knotters, met 
heel wat jaren knotervaring op de teller.

“Vorige winter heb ik een werf volledig voor mijn 
rekening genomen. Naar veiligheid toe is het 
beter om met twee of meer personen te werken 
maar als je enige ervaring hebt en je kent je gren-
zen, lukt het prima. Ik ben toch al snel een halve 
dag aan een boom bezig, exclusief de verwerking 
van het hout. 

(foto: Ina Genbrugge)

www.goedgeknot.be

‘Knotwerven’ in 2021



Een grote boom levert al gauw 2 m³ brandhout 
en een kleine ongeveer de helft. Al het fijnere 
resthout wordt zorgvuldig op een hoop gelegd en 
de omgeving netjes opgeruimd. Een landbouwer 
zorgde voor het verhakselen van het resthout. De 
eigenaar was heel blij met de hulp en de verzorg-
de uitvoering!”

PLATFORM 
WWW.GOEDGEKNOT.BE 
IN EEN NIEUW JASJE
Goed Geknot brengt eigenaars van kleine land-
schapselementen zoals knotbomen, houtkanten 
en hakhoutbosjes in contact met de vrijwillige 
knotters van de Regionale Landschappen. Zij 
doen de werken gratis in ruil voor het hout. En-
kel knotbomen, houtkanten en hakhoutbosjes in 
het landschap (en dus niet in de tuin!) komen in 
aanmerking. 

HEB JE HOUT IN DE AANBIEDING?

Vul dan een aanvraag in voor jouw knotbomen, 
houtkant of hakhoutbosje. Goedgeknot.be 
brengt je in contact met een knotter. Jullie spre-
ken af wanneer er geknot wordt, hoe de knot-
ter je terrein betreedt en waar de takkenhopen 
voor het snoeihout komen. De knotter krijgt het 
brandhout (dikke takken) en stapelt het snoei-
hout (dunne takken die hij niet kan gebruiken) op. 
Als eigenaar sta je in voor de verwerking van het 
kleine takafval. Dit kan bijvoorbeeld door deze te 
verwerken in een takkenmuur, vlechtwand... of 
ze te verhakselen.

WERKING BREIDT UIT
We merken dat de inwoners in ons werkingsge-
bied vlot de weg vinden naar goedgeknot.be.  
Daarom zijn we steeds op zoek naar nieuwe 
knotters om ervoor te zorgen dat alle aanvragen 
tijdig kunnen worden behandeld. 

Bovendien kon je in onze vorige Landschaps-
krant al lezen dat ons werkingsgebied in 2022 
met de toetreding van Nazareth, Wachtebeke en 
Zulte sterk is uitgebreid. 

Om ook bij onze ‘nieuwkomers’ de Goed Ge-
knot-werking te kunnen opstarten, zetten we 
sterk in op het vinden van knotters uit deze ge-
meenten.

BEN JE OP ZOEK NAAR HOUT?

Kan je vakkundig houtkanten afzetten en bomen 
knotten? Registreer je dan als knotter.

WIL JIJ STARTEN MET KNOTTEN?
Kom op zaterdag 15 oktober naar onze startdag! Bij een hapje en een drankje krijg 
je alle informatie die je als beginnende knotter nodig hebt. Hoe en wanneer kan je 
leren knotten? Hoe werkt het platform goedgeknot.be? Kan je knotter worden in 
de knotteams van Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei? Tegelijk kan je 
ervaringen uitwisselen met onze ervaren knotters!

Inschrijven is gratis maar noodzakelijk, via Marco.Roegiers@RLML.be

OP ZOEK NAAR KNOTTIPS?
Wie zelf aan de slag wil gaan, kan op www.RLML.be heel wat nuttige tips vinden 
over knottechnieken en veiligheidsaspecten. We organiseren jaarlijks knotcursus-
sen voor beginnende knotters. Tijdig inschrijven is de boodschap, hou daarom 
www.RLML.be goed in de gaten!

(Foto: Werner De Wael)



TOT 10.000 EURO VOOR JOUW 
SOCIAAL EN GROEN INITIATIEF!
Samen met heel wat gemotiveerde mensen en organisaties uit de regio ondersteunt #Regiokracht lokale projecten 
die mens en omgeving ten goede komen. #Regiokracht (Meetjesland – Leiestreek en Oostrand Gent) is één van de 
vijf  regionale werkingen van Streekfonds Oost-Vlaanderen onder de vleugels van de Koning Boudewijnstichting.

GEZOCHT: PROJECTEN DIE MENS EN OMGEVING VERBINDEN

Misschien heb je wel zin om zelf een project in te 
dienen of ken je een vereniging die dit wil doen.

Tot en met 8 november kunnen vzw’s, (jeugd)
verenigingen en scholen een lokaal project in-
dienen met een positieve impact op een maat-
schappelijke uitdaging. Het gaat over sociale 
projecten die de omgeving inzetten als hefb oom 
of verbindende projecten die de omgeving op 
een duurzame manier versterken. 

In ons werkingsgebied komen alle projecten 
in aanmerking in de volgende gemeenten/ste-
den: Aalter, Assenede, Deinze, Eeklo, Evergem, 
Kaprijke, Lievegem, Lochristi, Maldegem, Na-
zareth, Sint-Laureins, Wachtebeke, Zelzate en 
Zulte.

Geselecteerde projecten zamelen via crowdfun-
ding de helft van de middelen in en #Regiokracht 
verdubbelt nadien het bedrag met maximum 
5.000 euro. Wellicht is dat een hefb oom die ook 
jouw lokaal initiatief goed kan gebruiken.

DE COOLSTE SPEELTUIN VAN VLAANDEREN 
AAN DE MOLEN VAN WIPPELGEM

Onder die naam diende Wip-
pelgemnaar Stijn Claeys een 

project in bij #Regiokracht. 

“Wippelgem heeft nauwelijks openbare speel-
pleintjes. Vandaar mijn idee om het terrein 
rond de Gerardsmolen om te bouwen tot een 
ontmoetingsplek. Jong en oud, iedereen is 
welkom. Samen met het leerlingenparlement 
van de school lieten de kinderen weten wat ze 
willen. Speeltuinen helpen kinderen om soci-
ale vaardigheden aan te leren en vormen een 
ontmoetingsplaats voor mensen uit de buurt.”

Bijna 100 supporters van het initiatief zamel-
den 6.645 euro in, meer dan oorspronkelijk 
voorzien was. #Regiokracht legt hier 5.000 
euro bij, wat zorgt voor een mooi startbedrag. 
Dit wordt aangevuld met de steun van het 
Burgerinitiatief van de gemeente Evergem. 
Hiermee zullen de initiatiefnemers vooral 
duurzame speeltoestellen aankopen die sa-
men met handige vrijwilligers in elkaar gezet 
worden.

TUIN VAN OZ IN AALTER
Katrijn Monsieur : “Met de vzw 

‘De tuin van Oz’ willen we 
elk kind dat moeilijk of 
niet tot leren komt 
in de schoolse situa-
tie een plek bieden 
waar het ruimte en 
rust krijgt om het 
hoofd even leeg te 
maken en om kleine 
stapjes te zetten in de 
ontwikkeling. Dat de verbin-
ding tussen mens en natuur niet enkel 
zinvol is voor de kinderen en jongeren is 
geweten.” 

Katrijn diende bij #Regiokracht het pro-
ject ‘lokaal tuinieren’ in voor het inzaaien 
van een bloemenweide, de aanleg van 
een moestuin en het kweken van fruit. 

“We hadden het nooit durven dromen, 
maar we zijn met de crowdfunding vlot 
over ons initieel doelbedrag van 5.000 
euro gegaan”, zo vertelt Katrijn enthousi-
ast. Dankzij de partners van #Regiokracht 
legt het streekfonds 5.000 euro bovenop 
het ingezamelde bedrag voor de Tuin van 
Oz in Aalter.

Katrijn: “Met deze steun zetten we met 
onze jongeren een leerrijk traject op van 
zaadje tot eindproduct. En voor de buurt 
een ideale gelegenheid om bloemen en 
bessen te komen plukken en de werking 
van de vzw te ontdekken”. 

PRAKTISCH
 Surf naar regiokracht.be, klik op ‘project indienen’ en je leest er alle details over de projectoproep. 

Onze regio kent heel wat mooie wandel- en fi ets-
kaarten maar zijn echter niet allemaal geschikt 
voor rolstoel- of rollatorgebruikers. De onzeker-
heid over de toegankelijkheid van een pad ver-
hindert ongetwijfeld heel wat minder mobiele 
personen om aan natuurbeleving te doen. Noch-
tans heeft onderzoek aangetoond dat natuurbe-
leving heel wat positieve (gezondheids)eff ecten 
heeft, zeker bij mensen op latere leeftijd.

GEZOCHT: 

ROLSTOEL- EN ROLLATORTOEGANKELIJKE WANDELPADEN
Regionaal Landschap Meetjes-
land & Leievallei en ECD Paradox 
werken daarom aan een overzicht 
van rolstoel- en rollatortoegan-
kelijke paden in onze regio. Een 
eerste stap is het maken van een 
inventaris van dergelijke paden, 
relatief dicht in de buurt van 
woonzorgcentra.

1 Ken je een rolstoel- of 
rollatortoegankelijk pad (in de buurt)?

2 Zo ja, waar start dit pad? (Straat en huis-
nummer of goede omschrijving, eventueel 
een kaartje toevoegen)

3 Kan je een inschatting maken van de lengte 
van het pad?

Laat het ons weten!  info@RLML.be

Wil je jouw idee al eens aftoetsen? info@streekfondsoostvlaanderen.be

Er zijn twee infomomenten voorzien waarop je met je vragen terecht kan of waar je inspiratie kan opdoen bij anderen. 
Op maandag 19 september (digitaal) en dinsdag 11 oktober (Merelbeke). 



MARIE-THÉRÈSE HERDOOPT DE KERKSTRAAT 
IN LANDEGEM TOT ZWALUWSTRAAT

Huiszwaluwen bouwen hun nesten vaak onder dakgoten en hebben voor 
de bouw van hun nest modder nodig. Die is in het broedseizoen niet steeds 
voorhanden of  van slechte kwaliteit waardoor de nesten afbrokkelen of  
naar beneden vallen. Daarom bieden we hen letterlijk onderdak door 
kunstnesten te plaatsen. Succes verzekerd als dit gebeurt bij een reeds 
bestaande kolonie. Deze ingrepen zijn broodnodig, want verschillende 
zwaluwsoorten staan onder druk.

Begin mei kregen we een tele-
foontje van Marie-Thérèse

Huyvaert, uit Lande-
gem (Deinze). Door 
dakwerkzaamheden op 
een hotspotlocatie in 

de Kerkstraat zouden 
de huiszwaluwen hun ver-

trouwde stek niet meer te-
rugvinden. De eigenaar heeft in 

allerijl nestkastjes tussen de stellingen gehangen. 
De echte redding kwam echter van Marie-Thérè-
se, bij wie al enkele jaren huiszwaluwen onder de 
dakgoot wonen. Met de hulp van de gemeente-
arbeiders van Deinze (waarvoor dank!) mochten 
er bij haar verschillende kunstnestjes opgehan-
gen worden. Ze hingen er nog maar net, of de 
toekomstige huurders namen al hun intrek!

NEST VAN 50 JAAR OUD
“Ik woon al 50 jaar in de Kerkstraat en voor zover 

ik me kan herinneren zijn de zwaluwen hier altijd 
geweest. Ik word in de zomer ‘s ochtends wakker 
met het geluid van de zwaluwen en daar geniet 
ik van”, vertelt Marie-Thérèse. “Er is altijd maar 
één nestje geweest, eentje dat ze 50 jaar geleden 
zelf hebben gemaakt. Dat hangt hier nog altijd 
en is elk jaar bewoond. Vorig jaar heb ik dan 
twee kunstnestjes bij laten hangen, die waren 
direct bewoond. Eerst geloofden mensen in mijn 
naaste omgeving niet dat de huiszwaluwen hun 
weg gingen vinden. Ze lachten zelfs dat ik pijltjes 
moest zetten om ze de weg te tonen... Maar hun 
ongelijk is snel bewezen! Op dit moment hangen 
er zelfs acht nesten die allemaal bezet zijn! 
Volgend jaar hang ik mijn hele gevel vol!”

Marie-Thérèse trad op als een echte ambassa-
deur voor de zwaluw, want al snel hingen er ook 
bij heel wat buren nesten aan de gevels. “Mijn 
buren vonden mijn kunstnesten en hun bewo-
ners heel leuk. Ik heb hen gezegd dat ze contact 
met het Regionaal Landschap konden opnemen. 
Een paar huizen verder hebben ze zelfs twaalf 
kunstnesten gehangen, maar deze hebben 
voorlopig minder succes dan deze bij mij.” Leuk 
weetje: de zwaluwtil die RLML in 2016 even ver-
derop plaatste, was dit jaar ook bewoond!

AANTREK-
KINGSKRACHT
De plaats waar kunstnesten 
opgehangen worden is van cruciaal belang. Op 
veel plaatsen in Vlaanderen trekken huiszwa-
luwen weg omdat ze geen modder vinden. De 
Kerkstraat kent blijkbaar toch een bijzondere 
aantrekkingskracht voor huiszwaluwen. “Er is 
waarschijnlijk veel voedsel aanwezig, maar ik 
denk wel dat er te weinig modder beschikbaar is 
om zelf nestjes te maken. Misschien dat het aan-
leggen van een klein vijvertje nuttig kan zijn om 
modder te vinden. Gelukkig kennen ze jaar na 
jaar de weg naar de Kerkstraat en ‘weten’ ze dat 
ze hier onderdak kunnen vinden. Ik merk trou-
wens dat ze een voorkeur hebben voor witte go-
ten. De bruine goten kennen hier minder succes.”

EEN ZWALUWNEST GEZIEN?
MELD HET VIA DE ZWALUWTELLER!
Heb je een zwaluwnest gezien of nest 
er een kolonie in je buurt? Laat het ons 
weten via de zwaluwteller op www.
RLML.be! Dankzij subsidies van de 
provincie Oost-Vlaanderen kan je tegen 

een voordelige prijs bij ons kunstnestjes 
kopen indien je dichtbij een kolonie 
boeren- of huiszwaluwen woont.

info@RLML.be

WELKOM, JONAS!
Op 1 juni mochten we een nieuwe collega verwelkomen: Jonas 
Pieters. Jonas heeft milieu- en duurzaamheidsmanagement ge-
studeerd en nadien nog enkele biologievakken opgenomen aan 
UGent. Jonas werkt bij ons als medewerker natuur, landschap en 
landbouw. “Ik ben enorm geïnteresseerd in de natuur en haar bio-
diversiteit en tracht dit kracht bij te zetten door een duurzame le-
vensstijl. Daarnaast probeer ik ook vaak buiten tijd door te brengen, 
vogels te spotten en te helpen ringen.”



TENTOONSTELLING 
MONUMENTALE BOMEN
Nog tot 1 oktober
Locatie: Maldegem, Sint-Annakasteel

www.npmeetjesland.be

HET LEEN... NATUURLIJK! 
SPINNENSAFARI
Zondag 25 september
9.30 tot 11.30 uur
Locatie: Het Leen, Gentsesteenweg 80, Eeklo
September is spinnenmaand. Voel je ze al kriebe-
len? Voor velen zijn het griezels met veel te veel po-
ten die in griezelige webben op een prooi zitten te 
wachten. We trekken het bos in met een kenner op 
zoek naar zo veel mogelijk verschillende spinnen. 
Deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht. 

www.hetleen.be

NATUURWANDELINGEN 
IN DE BRIELMEERSEN
Elke eerste zondag van de maand
Locatie: De Brielmeersen, Stadionlaan 1, Deinze
Elke eerste zondag van de maand kan je deelne-
men aan een natuurwandeling. Zo maak je onder 
leiding van een natuurgids kennis met De Briel-
meersen, telkens met een ander thema.

www.oost-vlaanderen.be

WEEK VAN DE ZWINSTREEK: 
GRENSFIETSTOCHT
Zondag 2 oktober - 14 uur
Locatie: Kerk van Sint-Margriete
Het Meetjeslands Krekengebied is een prachtige 
fi etsregio. We nemen je mee op de grens tussen 
België en Nederland en bekijken de verschillen en 
gelijkenissen in het landschap.

www.natuurpunt.be/meetjeslandsekreken

STARTMOMENT VOOR KNOTTERS
Zaterdag 15 oktober - 14 tot 17 uur
Locatie: Heldenpark, Oostveldstraat 91, Eeklo
Zie pagina 5.

www.RLML.be

WEEK VAN HET (ZONNE)BOS: 
OPENING BELEVINGSPAD
Zondag 16 oktober - 14 uur
Locatie: Zonnebos, Brouwersweg, Sint-Laureins
Fladderdieren in het bos? Vandaag leer je er alles 
van! Leef je uit met wat klim- en balanceerwerk en 
leer intussen iets bij over de dieren in het bos. Er is 
ook een korte wandeling in de omgeving van het bos. 

www.natuurpunt.be/meetjeslandsekreken

DAG VAN DE TRAGE WEG
WANDELING IN 
OVERSLAG - WACHTEBEKE
16 oktober - 14.30 uur
Begeleide  groepswandeling van ± 7 km met als 
blikvangers  9  trage wegen, Oostenrijkse grenspa-
len, de Dodendraad, De Zwarte Ruiter.
Organisatie: Pasar Plus Meetjesland
Kostprijs: 1,5 euro (gratis voor leden Pasar) Ver-
snapering en verzekering inbegrepen.  
Startplaats:  De Messe - Omer Van Puyveldeplein, 
Overslag

www.pasar.be/plus-meetjesland

HET LEEN... NATUURLIJK! 
NAJAAR IN HET ARBORETUM
Zondag 23 oktober
9.30 tot 11.30 uur
Elk seizoen leiden we je om de tuin in het arbore-
tum. In de herfst dwarrelen de bladeren ons om 
het hoofd. We bewonderen de herfsttooi van de 
bomen en bestuderen zaden en vruchten. Deelne-
men is gratis, maar inschrijven is verplicht. 

www.hetleen.be

KALENDER

HET LEEN... NATUURLIJK! 
HEKSENKRINGEN, 
HOEDEN EN STELEN
Zondag 30 oktober
9.30 tot 11.30 uur 
Na een fi kse herfstbui komen er plots overal 
vreemde organismen uit de grond. Ze hebben de 
meest uiteenlopende vormen en kleuren en soms 
ruik je ze van op meters afstand. Sommige sma-
ken heerlijk, andere bitter als gal en weer andere 
zijn dodelijk giftig. Er zijn mensen die oeverloos 
kunnen zwammen over paddenstoelen maar onze 
gidsen garanderen je een boeiende kennismaking. 
Deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht. 

www.hetleen.be

HET LEEN... NATUURLIJK! 
KORSTMOSSEN
Zondag 27 november
9.30 tot 11.30 uur 
Bijna overal ter wereld vind je korstmossen. Ze 
kunnen overleven in de meest extreme omstan-
digheden. Ook in Het Leen treff en we ze op de 
stammen van bomen, maar ook op de betonpaden 
en op zitbanken. Kom kennismaken met deze bij-
zondere levensvorm en ga mee op zoek naar en-
kele fraaie exemplaren. Deelnemen is gratis, maar 
inschrijven is verplicht. 

www.hetleen.be

KREKENGEBIED, 
SMOKKELGEBIED: 
DROPPING VOOR DURVERS
Zaterdag 3 december
Een avondlijke dropping in de uitgestrekte natuur 
van de polders, zegt het je iets? Dan moet je zeker 
inschrijven. Praktische info volgt na inschrijving. 
Maar ook niet teveel info, anders is de lol er af…

www.natuurpunt.be/meetjeslandsekreken

HET LEEN... NATUURLIJK! 
AVONDSFEER
Zondag 4 december - 15 tot 17 uur 
Wandel mee de avond tegemoet. Terwijl de sche-
mering invalt laten we de rust van de natuur op ons 
neerdalen. Trek je jas en stapschoenen aan en wan-
del de stilte en rust tegemoet. Deelnemen is gratis, 
maar inschrijven is verplicht. 

www.hetleen.be

Locatie: Vlaams Parlement, 
Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
Op de Internationale Dag van het Landschap 
nodigen de 16 Regionale Landschappen van 
Vlaanderen jou uit om mee te refl ecteren 
over onze landschappen.
Kom op 20 oktober naar Het Vlaams Parle-
ment in Brussel en laat je inspireren:
• Landschap is het antwoord op uitdagingen 

als klimaatverandering, biodiversiteitsver-
lies, mentale en fysieke gezondheid.

• Landschap is verbinding tussen mens en 
natuur, tussen natuur en cultuur, tussen 
streken, tussen heden en verleden. 

We gaan dieper in op de vraag hoe het land-
schap, waarin zoveel samenkomt en dat zo 
veel onderling verbonden functies heeft, te 
vertalen is in beleid en de lokale praktijk.
Deelname kost 75 euro, inclusief lunch. 
Deelname voor een halve dag zonder lunch 
is 30 euro. 

Locatie: Vlaams Parlement, • Landschap is verbinding tussen mens en 

Donderdag
20 oktober 

9.30 tot 16 uur

Inschrijven kan vanaf 5 september op www.RLML.be

Zorg jij in 2023 ook voor bijen, vlinders en 
vogels? Na de succesvolle eerste editie van 
Zaad op Maat, zal je deze winter opnieuw 
zaad kunnen aankopen via een groepsaan-
koop. Volg ons in het najaar op facebook en 
www.RLML.be

AANLEG

1. Alle mengsels kunnen ingezaaid worden
vanaf half april (als het niet meer vriest). De
mengsels samen inzaaien kàn, maar dan beter
in aparte stroken.

2. De mengsels moeten ingezaaid worden op
geploegde of gefreesde grond.

3. Er wordt best met een vals zaaibed gewerkt,
zeker op percelen met een grote onkruiddruk.
Daarbij wordt het perceel minstens twee
weken voor de inzaai van het mengsel
zaaiklaar gelegd.

4. Het inzaaien gebeurt dan na een
oppervlakkige bodembewerking (3 à 4
centimeter) die het aanwezige of kiemende
onkruid bestrijdt zonder nieuwe onkruidzaden
naar boven te halen. Het zaaien zelf dient zo
oppervlakkig mogelijk te gebeuren.

5. Bij inzaai in droge omstandigheden of op
lichte gronden wordt na het zaaien best
gerold om uitdroging van de oppervlakkig
ingezaaide zaden te voorkomen.

6. Kijk altijd naar de weersvoorspellingen als
je wil zaaien. Zaai niet als er een langere
droogteperiode aangekondigd wordt. De
zaden drogen uit en heel wat vogels eten de
zaden gewoon op. Het ideale moment om te
zaaien is vlak voor er regen voorspeld wordt.

7. Meng het zaad met wat droog wit zand
als je met de hand inzaait. Hierdoor wordt
de zaaihoeveelheid groter en het zaad
gelijkmatiger verdeeld over je perceel.

8. Je perceel maaien hoeft niet! De zaden
leveren in de winter voedsel voor vogels.
Onderhoud is dus niet nodig.

BESTELNU VOOR2022

TIP UIT DE PRAKTIJK

Je kan een deel van de mengsels het jaar erop laten staan om 
heel vroeg bloeiende planten te krijgen en de bloei en 
dekking van het mengsel te verlengen. Je krijgt hierdoor ook 
extra structuurvariatie.

AAN DE SLAG

1. Erkende wildbeheereenheden kunnen via het Agent-
schap voor Natuur en Bos subsidies krijgen voor het
inzaaien van landbouwgronden of akkerranden met
kruidenmengsels. Het aanvraagformulier en de criteria
voor projectsubsidies vind je op www.natuurenbos.be
(ga naar Beleid & Wetgeving > Subsidies > projectsubsi-
die wildbeheereenheden).

2. Landbouwers kunnen via de VLM subsidies ontvangen
via een beheerovereenkomst. Dit kan een beheerover-
eenkomst zijn voor de aanleg en onderhoud van een
gemengde grasstrook of bloemenstrook, maar ook
graslandbeheer of faunavoedselgewas. Voor meer info
kan je terecht op www.vlm.be (ga naar beheerovereen-
komsten).

Voor info over de actie van Zaad op Maat kan je terecht bij:
Regionaal Landschap Meetjesland en Leievallei
helene.quide@RLML.be

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

BESTELNU VOOR
Bestel je zaadmengsel online  

voor 16 februari 2022 op www.RLML.be

Samenaankoop
zaadmengsels voor 

bijen en akkervogels

Zaad
   op maat

Samenaankoop

   op maat

COLOFON
RLML 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, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Lochristi, Maldegem, Nazareth, Sint-Laureins, Wachtebeke, Zulte en 
Zelzate, de Polderbesturen en verenigingen actief rond natuur en landschap, recreatie en toerisme, landbouw en jacht. 

Vormgeving: Steven De Dapper - de Zetterij vof (Eeklo): www.de Zetterij.be
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