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SOORT ZOEKT SOORT
En ook nog:
Opgelet, daar komen de scharrelende kinderen!
Fietsen tussen Eeklo en Assenede
Op stap voor onze boerenvogels

foto: ludo Goossens

Beste lezer,
Iedereen heeft wel een passie.
de één houdt van zingen in een
koor, de ander is een fanatiek
sporter.
sommige
mensen
hebben een passie voor natuur
en landschap. Onder hen zijn
er die gefascineerd zijn door
een bepaalde soort. Ze willen
over die soort zo veel mogelijk
te weten komen, ze zoveel mogelijk observeren in de natuur en zich
inzetten voor het behoud ervan. soort zoekt soort.
In dit nummer vind je enkele inspirerende getuigenissen van deze
mensen. We komen te weten wat hen drijft en hoe ze zich precies
inzetten voor hún favoriete soort .
Misschien voel je je geïnspireerd door die verhalen. En voel je het
kriebelen om mee te werken aan één van de diverse initiatieven in
het Meetjesland die gericht zijn op het behoud van onze typische
Meetjeslandse natuur en landschap.
In deze landschapskrant kom je daar meer over te weten.
Veel leesgenot!

Boeren en heren in het landschap
de transformatie van natuurlijk tot cultureel landschap,
gezien vanuit de archeologie
VOORdRachT - prof. dr. Wim de clercq - cc herbakker Eeklo – 20u
het huidige landschap in het Meetjesland en
de omringende gebieden is het product van
een complex samenspel dat zich gedurende
duizenden jaren tussen mens en natuur afspeelde.
VRIJdaG
Veel klemtonen in het huidige landschap werden
2013
immers reeds diep in het verleden door boeren en
ontginners gelegd. dit in tijden waarover geen of amper geschreven
bronnen of kaarten bestonden.
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Wim de clercq is docent archeologie van de historische perioden
van noordwest Europa (Romeinse tijd tot en met post-Middeleeuwen)
aan de Gentse Universiteit. hij laat tijdens de lezing onder meer zien
hoe, door de sterke toename van het archeologisch onderzoek en
het gebruik van nieuwe technieken voor de landschapsarcheologie,
een nieuw en vooral breder inzicht ontstaat in de geschiedenis van
de regio tussen Gent en Brugge.
praktisch : Gratis deelname - vrijdag 7 juni
cc de herbakker, pastoor de nevestraat 10, 9900 Eeklo
20u (deuren 19u45)
Interesse? : schrijf snel in! 050/70 00 42 of info@RlM.be
luchtfoto van twee verdwenen ontginners-

Geert De Roo,
Voorzitter Regionaal landschap Meetjesland vzw

boerderijen uit de volle Middeleeuwen te
Maldegem-Kleit. Bij droogte blijven de gewassen die wortelen op de vroegere walgracht, langer groen. dit laat toe om de
1000 jaar oude hoeves vanuit de lucht te
herkennen. (Foto: W. de clercq, Vakgroep
archeologie, Universiteit Gent).
de oudste gekende ploeg in België werd gevonden in Evergem
(600 vchr, foto: Vakgroep archeologie, Universiteit Gent)

lOcaTIE : REGIONAAL LANDSCHAP MEETJESLAND VZW
MaRKTsTRaaT 65, 9990 MaldEGEM
InFO@RlM.BE, WWW.RlM.BE, 050 70 00 42

Opgelet,daar komen
de scharrelende kinderen!
Je eens lekker vuil maken in de modder, dammetjes aanleggen in
de beek, van heuvels glijden en je geheime kamp bouwen naast
je favoriete klimboom… dat is nog eens écht spelen! Maar er
wordt tegenwoordig veel minder buiten gespeeld en ipads,
videospelletjes en andere elektronica zijn in iedere huiskamer
aanwezig. Met onze drukke agenda’s rest er nog weinig tijd
om “gewoon te spelen”.
Is buiten spelen niet meer
cool? Iedereen die wel eens
samen met de kinderen gaat ravotten beseft dat dit niet zo hoeft
te zijn. Bovendien heeft het buiten
ravotten juist een positieve invloed
op de ontwikkeling van onze jeugd.
het maakt kinderen zelfstandiger, want
met vallen en opstaan leren ze zelf risico’s
inschatten. door te rennen, klimmen en klauteren leren ze hun fysieke mogelijkheden kennen en de
omgang met andere kinderen uit de buurt helpt om hun sociale vaardigheden te oefenen.

lovendegem

Natuurlijke speelruimten
Om het buitenspelen te stimuleren werkte RlM samen met de regionale jeugddienst
Meetjesman de voorbije 2 jaar aan de realisatie van natuurlijke speelruimten. In vijf
pilootprojecten namen Meetjeslandse gemeenten hierbij het voortouw. Er werden
diverse speelse workshops en activiteiten georganiseerd en samen met de jongeren
werden twee plantacties georganiseerd.
Zo werden in de loop van november 2012 beplantingswerken uitgevoerd aan de
nieuwe jeugdlokalen in Waarschoot. Gedurende twee weekends werden op het
heuvelrijke terrein 66 bomen, 17 fruitbomen, 1100 haagplanten, 2645 planten bosgoed en 52 planten kleinfruit aangeplant. nu de lente in het land is en de jonge aanplant ontluikt, kunnen de jeugdbewegingen voor de eerste keer op ontdekkingstocht
gaan in hun natuurlijke speelruimte.
Ook in Oosteeklo werden we ondersteund door jonge tuinaannemertjes voor de aanplant van hun terrein aan de nieuwe jeugdlokalen. Verscholen tussen de heuveltjes
en de jonge aanplant staat een wilgenhut die tijdens de winter samen met de jeugdbewegingen werd gebouwd.
deze lente is er in lovendegem (Kort Eindeken) eveneens
de opening van een nieuw buurt- speelterrein. de kinderen kunnen er ravotten in een doolhof van liguster en een klein hazelaarbos. Er is een zithoek voor
de kleinsten en enkele speeltoestellen zijn geintegreerd in een landschap van heuveltjes.

Oosteeklo

Het Meetjesland is weer een
pak leuke speelplekken rijker!

Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

MEETJESLAND,
LEIE & SCHELDE
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Waarschoot
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Foto: landuyt

Speel er op bos!
Feest in het bos! speciaal voor gezinnen
valt er op 7 juli van alles te beleven in het leen:
• bospicknick met animatie
• bospoppenkast
• bouw je eigen bijenhotelletje

• survivalparcours
• waterbeestjes vangen
• en nog veel meer leuks…

allemaal begeleid door enthousiaste monitoren

Afspraak:
provinciaal domein het leen,
Gentsesteenweg 80, 9900 Eeklo,
picknick om 12u,
activiteiten van 13u tot 18u
WWW.RlM.BE, 050 70 00 42
Een organisatie van BOs+,
Gezinsbond,
natuurpunt en partners Meetjesland,
provinciaal domein het leen,
Regionale Jeugddienst Meetjesland
en RlM

Fietsen tussen
Eeklo en Assenede
Een prachtig lange-afstandsﬁetstraject verbindt binnenkort Eeklo met
assenede, en doorkruist hiermee een mooi stukje Meetjesland. de provincie OostVlaanderen, de gemeenten
assenede, Kaprijke en de
stad Eeklo slaan de handen in elkaar.

Gegronde
boomgaarden:
fruit van bij ons
Kerrebroekse pruim, Trezeke Meyer’s, pladei, Rambour Mortier, donderpeer, dijzeling… het dondert in
Keulen, of klinkt dit u bekend in de
Meetjeslandse oren?
Van januari 2013 tot juni 2015 zet RlM het Meetjeslandse hoogstamfruit in de bloemetjes.
Wie goed zoekt en rondkijkt vindt, verspreid in het
Meetjesland, ‘relicten’ van oude boomgaarden:
hoogstammige fruitbomen met een eigen naam.
Je treft ze aan op het erf, de huisweide, soms ook in
open landschap. Traditioneel ﬂeuren ze de woning
op met hun uitbundige bloei en heerlijke vruchten.
Is er heimwee bij landbouwers en inwoners van het
Meetjesland, bij het zien van deze fruitbomen die
getuigen van het verleden? RlM vermoedt van wel!

spoorlijn 55a tussen Zelzate en Eeklo
werd in gebruik genomen in 1871 en
opnieuw afgeschaft voor personenvervoer
in 1950. pas in 1965 kende ook het goederenverkeer tussen Eeklo en Kaprijke een einde.
deze spoorlijn sluit aan op de toeristische spoorlijn tussen
Eeklo en Maldegem. Tussen Maldegem en Brugge werd de oude spoorwegbedding
reeds in de jaren ‘80 ingericht als ﬁetspad, onder de naam ‘abdijenroute’. Een
goede beslissing, zo blijkt uit het intensieve gebruik door toeristen, buurtbewoners en
schoolgaande jeugd.
Op 16 december 2012 werd opnieuw een stukje ﬁetspad geopend in het Meetjesland:
op de bedding van voormalige spoorlijn 55a, die Zelzate met Eeklo verbindt, kan er nu
ook tussen Eeklo-station en de Oostveldstraat geﬁetst worden, net als tussen Bassevelde
en Zelzate.
Met de aanleg van een laatste ‘missing link’ op grondgebied Kaprijke wordt binnenkort
deze trage (snel)weg tussen Eeklo en Zelzate een goed alternatief op de drukke
verkeersassen.
RlM versterkt dit groene lint samen met de betrokken gemeentebesturen. Bomen,
struweel en houtkanten ﬂankeren voortaan het nieuwe traject. Zo geniet de ﬁetser én de
natuur van een nieuwe verbinding in het landschap!

Is achterstallige snoei wenselijk in uw oude boomgaard, of is er plaats voor heraanplant met jonge
bomen? Vertel het ons!
Uw oude bomen zorgen voor de bestuiving van jonge bomen, en als je een zeldzame fruitboom hebt
kunnen we hem op naam proberen brengen, of
zelfs vermeerderen.
hoogstamfruit verdient immers een nieuwe plaats in
het landschap.
ElI.VandEcasTEElE@RlM.BE, 0479 85 29 04

MEETJESLAND,
LEIE & SCHELDE
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Soort zoekt soort
Heb je ook een boontje voor een of andere soort in de natuur? Wellicht doe je er ook
iets voor. Van nestkastjes hangen voor de ‘huismees’ tot een heuse thesis schrijven
over een zespotig kriebelbeest. Vier Meetjeslanders tonen op deze bladzijde hoe ze
zich verbonden voelen met hún soort, er veel vrije tijd in steken op eigen houtje, actief
samen werken met Regionaal Landschap Meetjesland of een natuurvereniging. Over
passie gesproken!

Frank Van De Keere
is lid van de kerkuilen
groep en controleert broedba
kerkuilen, grotendeels geplaats

De kerkuil staat als schitterende muizenjager
voedselketen, waardoor hij ons een schat aan
over hoe het met onze natuur gesteld is. Toen ik
boerenstal voor de eerste keer oog in oog s
mythische vogel, raakte ik onmiddellijk gefascinee
kwam actie!
Ik controleer nu de kerkuilbakken in Maldegem samen
Erik Colpaert. Verder doe ik het onderhoud, verzam
voor onderzoek en soms plaats ik bakken op nieuwe
Zowat 75% van alle kerku
eerste levensjaar niet.
voldoening wann
en later (do
gesignaleerd
jong dat in
werd, in K
en kree
in Lap
nest
jong

Foto’s: Martine Storm

Pieterjan
Dhont bestudeert
als JNM-er (Jeugdbond
voor Natuur en Milieu) vleermuizen. Hij werkte ook samen met RLM in
een vleermuizenproject.
Mijn interesse voor de natuur werd sterk aangewakkerd in de JNM.
Daar gingen we winterslapende beesten of kolonies zoeken, met de
bat(=vleermuizen)detector rondlopen en vleermuizen vangen. Vorig jaar
richtten we met een bende jongeren 3 bunkers in als vleermuizenreservaat
langs de vaart in Maldegem. Megacool!
Om de vonk over te zetten op andere mensen organiseren
we weekendjes met de JNM.
Soms doen we echte vondsten. Zo hadden we een
primeur tijdens een schitterende avond in de streek
van de Viroin. Daar deden we de eerste vangst
in België van de kleine dwergvleermuis! 10
dagen later ontdekte ik er toch wel nog
één achter een luik bij mij thuis zeker! Let
op: om vleermuizen te vangen moet
je wel een vergunning en een
rabiësinenting hebben! Don’t
try this at home!
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Pieter Jan Meire installeerde een steenuil nestkast

aan de top van de
n informatie levert
k in een aftandse
stond met deze
erd. Van interesse

De aandacht voor de Meetjeslandse fauna & flora is
me met de paplepel ingegeven, maar bij de vogels boeide
de steenuil mij toch iets meer. Zijn felgele “allesvolgende”
ogen, braakballen, herkenbare “roep” en aanwezigheid in onze
boomgaard zorgen ervoor dat ik voor de steenuil net iets meer
aandacht heb. Misschien heb ik als kind ook wat teveel naar de
fabeltjeskrant gekeken…
Vier jaar geleden heb ik, met de steun van RLM, een steenuil
nestkast geïnstalleerd in een notelaar. Daarnaast lieten we
onze hoogstamboomgaard herstellen met streekeigen
soorten, werden enkele hagen aangepland en
werd de poel uitgediept. Ook zaaiden we
een bloeiende akkerrand in. Deze winter
werd ook de knotwilgenrij vervolledigd.
Allemaal kleine maatregelen die niet
specifiek bedoeld zijn voor de steenuil,
maar die hij blijkbaar wel weet te
appreciëren. We hebben ook
een kerkuilenbak, waar de …
steenuil een uiltje in knapt!

n met vogelringer
mel ik braakballen
e locaties.
uiljongen haalt het
Het geeft dan ook veel
neer jongen uitvliegen
oor hun ring) elders
d worden. Zo werd een
n Paddepoele geringd
Knokke teruggezien
eg hij vervolgens
pscheure een
van 4
gen.

foto: K. Buysse

Walter De Smet
werkt mee aan een onderzoek (INBO, Instituut voor natuuren bosonderzoek) naar de verspreiding van de bruine kiekendief

foto: A. Anselin

Mijn interesse voor bruine kiekendieven heb ik al
van kinds af. Aanvankelijk was het een zeldzame
vogel, maar in de jaren ‘80 en ‘90 werd de soort in het
krekengebied een vertrouwde verschijning. Vooral de
spectaculaire baltsvlucht (verleidingsgedrag om de partner
te overhalen te paren) maakt nog steeds indruk op mij. Vroeger
zag je in het voorjaar regelmatig tot 10 dansende kiekendieven in
de lucht, een waar feest!
Sindsdien is de soort opnieuw sterk achteruitgegaan en
dreigen we hem als broedvogel kwijt te raken. Daarom is het
van belang om de soort intensief, maar vanop afstand, te
volgen, zoals we in een lopend bruine kiekendiefproject
van het INBO doen. Als ze nestelen in graan en we
kunnen de plaats vinden vóór de oogst, kunnen
we de jongen redden. RLM contacteert dan de
betrokken landbouwers om de nestplaatsen
te vrijwaren, zodat de jongen veilig
kunnen uitvliegen.

foto: H. Castelijns
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Bij het krieken in de kreken…
2e dauwtrip
MEI
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Bij het krieken van de dag vertrekken verschillende
wandelingen met gidsen. Kies zelf je tocht:
Stiltewandeling: met stukje reuzenkano, ook voor gezinnen met kids
Poëziewandeling: met stukje huifkartocht
Natuurfotograﬁewandeling: een kenner toont je alle tips en tricks!
Aansluitend brunch met streekproducten
Trefpunt: half 6 aan provinciaal sportcentrum de Boerekreek,
sint-Jansstraat 132, 9982 sint-Jan-in-Eremo

Een boom
maakt het verschil
Bedankt, gemeentebesturen van sintlaureins en Maldegem: Op initiatief
van RlM werden twee nieuwe
hoekbomen aangeplant bij de
kruispunten van wegen.
Oriënteer je voortaan op
deze nieuwe herkenningspunten in het landschap!

En InschRIJVEn: 050 70 00 42,
InFO@RlM.BE OF 09 377 93 00, InFO@npMEETJEsland.BE
WWW.npMEETJEsland.BE / WWW.RlM.BE

www.maldegem.be
www
.maldegem.be

L ft
Leeft

Foto: Bevende hazelaar,
kruispunt Meistraat-Wittemoer, Waarschoot
foto: ludo Goossens

Ik wil een
kikkerpoel!
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Wil je zelf ook een paradijsje voor
kikkers, padden en salamanders ?

ZOndaG

2013

Met de ﬁets door het bos of langs een kanaal, tussen de
weiden of de kreken? het kan allemaal op de Meetjeslandse
Gordel. Tijdens de 8ste editie kan je bovendien een heleboel
extra activiteiten ontdekken langs trage wegen.
Kies op één van de startplaatsen een route en trap op eigen tempo een lange of korte
ﬁetslus. starten kan je tussen 10u en 15u in Zomergem, Eeklo, aalter,
Ursel, Evergem en Merendree. Je kan kiezen tussen zeven
verschillende routes met een eigen thema en traject.
Tijdens de ﬁetstocht kan je genieten van open tuinen
en demonstraties, infostanden en animatie. Vergeet
ook niet om te genieten van een drankje en pik een
extra activiteit of een optreden mee op het centrale
startpunt in basisschool ‘de Zandloper’ in Zomergem.

amﬁbieën hebben voldoende waterpartijen
in de buurt nodig om zich te kunnen verspreiden.
door in de buurt van reeds bestaande poelen of vijvers
nieuwe poelen te graven of te herstellen, geven we amﬁbieën
de kans om aan ‘poelhopping’ te doen, zodat ze nieuwe kansen
krijgen om zich voort te planten. het meest geschikt daarvoor zijn
weidepercelen met ruimte voor een poel van ongeveer 100m2.
contacteer ons wanneer je een geschikte locatie kent! Wij komen dan een kijkje nemen, zorgen voor de noodzakelijke vergunning en subsidie via een nieuw soortenbeschermingsproject, ondersteund door de provincie Oost-Vlaanderen.
hElEnE.QUIdE@RlM.BE OF 0474/55 61 73

Organisatie: natuurpunt en partners Meetjesland, de
Meetjeslandse afdelingen van natuurpunt en RlM,
Toerisme Meetjesland, agentschap voor natuur en Bos,
Velt, Bioforum en heel wat andere partners.
foto: ludo Goossens

WWW.MEETJEslandsEGORdEl.BE - 09 377 93 00
InFO@MEETJEslandsEGORdEl.BE

Boeren in de Kapelpolder
dragen zorg voor de akkervogels!
Vanaf 2013 starten 6 landbouwers in de Kapelpolder
te Assenede met een 8-tal ha maatregelen om akkervogels aan voedsel te helpen tijdens de winter en
een nestplek te geven in de zomerperiode. Dit is een
primeur, want het is de eerste beheerovereenkomst
voor akkervogels in Oost-Vlaanderen.
De landbouwers met percelen in deze polder konden dit type beheerovereenkomsten enkel sluiten
als er voldoende landbouwers deelnamen en er voldoende ha aan maatregelen werden genomen. Dergelijke projecten voor akkervogelmaatregelen zijn
ook enkel mogelijk in daartoe afgebakende gebieden die geschikt zijn voor akkervogels. Onder impuls
van de bedrijfsplanner en met samenwerking van
RLM en Eco² is de realisatie van deze overeenkomst
een feit!
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Door een beheerovereenkomst (steeds voor een periode van 5 jaar) te sluiten met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) krijgen landbouwers financieel
een duwtje in de rug en stimuleren ze de biodiversiteit op hun percelen.
Eén van die maatregelen voor akkervogels is het
telen van een voedselleverend gewas. Dat gewas
(meestal tarwe) blijft tijdens de winter behouden
op het veld en dient als voedsel voor de overwinterende akkervogels. Zo wordt een hoge sterfte in de
winterperiode vermeden. Typische akkervogels die
hier dankbaar gebruik van maken zijn o.a. de veldleeuwerik. Vele van deze soorten kennen de laatste
decennia een sterke achteruitgang (tot meer dan
90%!) in Vlaanderen en zelfs heel West-Europa.

Naast het voedselleverend gewas leggen de landbouwers ook gemengde grasstroken aan die de
akkervogels in de zomerperiode aan een geschikte
nestplek met voldoende voedsel moet helpen. Deze
grazige stroken in het midden of aan de rand van
de akkers krijgen dan ook een specifiek maaibeheer.
De stroken bestaan uit 2 evenwijdige deelstroken die
op een verschillend tijdstip worden gemaaid. De variërende breedte van deze duoranden is afhankelijk
van de grootte van het perceel.
Doordat landbouwers deze maatregelen nemen en
samenwerken, krijgen de akkervogels alle kansen
om te overleven en ontstaat een win-win voor natuur
en landbouw!
CAROLINE.BEELE@VLM.BE OF 0499 59 35 61

In deze strip voeren we de lezer mee met onze natuurmedewerkster hélène. samen met vrijwilligers zet zij zich
in voor de bescherming van de “boerenvogels”, die zo typisch zijn voor het Meetjeslandse boerenlandschap.

Hélène
Quidé

Patrick
Focke

Danny
Camerlinck

We arriveren bij de familie Focke,
die een veeteeltbedrijf heeft

Even bijpraten onder
de knotwilg met steenuilenkast

Een
“vogelaar”

Op stap voor
onze boerenvogels

Nieuwe zwaluwnestjes afgeven…
blijkbaar een leutige bedoening…

Bij de bestaande nestjes worden
de kunstnestjes direct ingepalmd
door insectenverslindende,
kwetterende luchtacrobaten!

Een steenuilenkast is
een prefab loft anex terrasje
voor muizenvanger…

…het steenuiltje!

steenuilkast

Even later hebben we afspraak in Oosteeklo

Een wandelaar passeert…
aan zijn gerief te zien een vogelaar*
Hey gasten, is er
iets speciaals te zien?

telescoop

fototoestel
met Danny Camerlinck,
boom van een vent,
vogelkenner en boerenzoon

verrekijker
*ander woord voor vogelkenner

*

amaai, geelgorzen, ik dacht dat die
bijna niet meer voorkwamen??

Ja hoor, kijk, een
groepje geelgorzen!

Wablieft?
Geelgorzen?!!
*De geelgors is een wreed zeldzaam vogelke,
typisch voor boerenakkers waar nog doornstruweel voorkomt.

Inderdaad, maar
met de hulp van
boeren, jagers,
particulieren
én de gemeente,
overleven ze
hier nog. Aanplanting van
doornstruweel
zorgt voor dekking, inzaaien
van graan-bloemenakkers levert
voedsel voor
winter en zomer.

Jawel, hoor
je dat niet?
foto: ludo Goossens

*een geelgors kent zijn klassiekers, en eindigt zijn liedje met de eerste tonen van de vijfde van Beethoven

Door die geelgors
gaan we hier nog
inkom moeten vragen
aan die toeristen

Danny werkt mee aan het geelgorsproject met
landbouwers, RLM, de provincie en de gemeente Assenede. De landbouwers krijgen voor de
graanakkertjes een vergoeding.

Morgen nog wat
boeren warm maken
voor de geelgors…
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kalender
EInd MaaRT-BEGIn apRIl
Start praktische basisopleiding
voor het houden van bijen
Info: 09 344 00 65
onald.haeck@pandora.be
ZOndaG 14 apRIl
Vogelgeluiden leren herkennen
natuurpunt Maldegem-Knesselare
Trefpunt: 5u30, kerk van Kleit, Kleitkalseide
Info: steven debruycker 0473 85 53 35
Gruttowandeling
natuurpunt Meetjeslandse Kreken
Trefpunt: 14-17u, kerk sint-Jan-in-Eremo
Contact: Bart.Vandevoorde@inbo.be,
0472 47 26 63
ZaTERdaG 20 apRIl
Beheerdag Maldegemveld
Trefpunt: 9u, loods natuurpunt,
Urselweg 81 B, Maldegem-Kleit
Graag berichtje vooraf: 0499 52 53 85
Puur natuur: vierde natuurfilmfestival
natuurpunt Waarschoot, VTB cultuur
Waarschoot en Videoclub Evergem
Een achttal natuurdocumentaires
gemaakt in binnen- en buitenland
Trefpunt: 19u30, de Kring,
patronagiestraat 3 in Waarschoot
Contact: Willy dobbelaere, 0474 57 94 23
ZOndaG 21 apRIl
Erfgoeddag: ‘Stop de tijd’ in de Kalevallei
natuurpunt en partners Meetjesland,
natuurpunt de Ratel-nevele en
natuurpunt lovendegem
Info: www.npMeetjesland.be

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

ZOndaG 21 apRIl
Dag van de Aarde
natuurpunt Eeklo-Kaprijke-Evergem
We verkennen het nieuwe natuurgebied
lange Moeiakker en ﬁetsen vervolgens
naar het Galgenhof
Trefpunt: 14u15, onverharde weg tussen
avondzegen en de Kleine drukker
(Moeie) of om 15.15u aan het Galgenhof
(Galgenstraat 60)
Contact: 09 377 68 73,
eeklo-kaprijke-evergem@npMeetjesland.be
Stilte-vroegmorgenwandeling
natuurpunt Waarschoot
Trefpunt: 5u30-9u, ingang Kwadebossen,
Bellebargie in Waarschoot
Contact: 0496 60 65 55 of
npwaarschoot@gmail.com
ZaTERdaG 4 MEI
Avondwandeling in
natuurgebied het Holeinde (Sleidinge)
natuurpunt Eeklo-Kaprijke-Evergem
Trefpunt: 18u30-21u, holeinde
contact: 09 344 54 66,
info@Vanherck.com
Dauwtrip in het Meetjeslands
Krekengebied
Zie aankondiging p. 6
ZOndaG 5 MEI
Vroegmorgenwandeling
natuurpunt Maldegem-Knesselare
Verplicht inschrijven voor ontbijt in het
Jagershof.
Trefpunt: 5u, parking anB langs de
drongengoedweg, 200 m van caférestaurant het Jagershof.
Info: 0473 85 53 35
ZaTERdaG 18 MEI
Zwaar op zoek naar de nachtegaal
natuurpunt Meetjeslandse Kreken
i.s.m. Velt Meetjesland
Trefpunt: 5u, café passé, hoek
hollekensdijk-doornendijkstraatje 1
in assenede
bijdrage ontbijt ter plaatse betalen
Contact: philippe.grambras@telenet.be,
0476 51 15 10
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Verrassende
natuur in je buurt!

Je hoeft niet altijd naar verre bestemmingen om
een stukje schitterende natuur te zien!
hier rij je misschien elke dag voorbij. Zonder de bloemenpracht en vlinders in
de berm te zien. Zonder de leeuwerik te horen, het wriemelende waterleven te
ontdekken of oog in oog te staan met een vos.
anne-Marie dhaeseleer gidst ons op een boeiende wandeling in je eigen buurt!
Trefpunt: 14u. hoek st.-Jansdreef –st.-Jansgoed, Eeklo
Iedereen welkom!

WEdsTRIJd
Heb je nog oude beelden van de boomgaard,
de fruitpluk of de fruitverkoop in het Meetjesland?
deel uw oude foto’s of ﬁlmpjes met
RlM en win een ballonvaart!
Een onschuldige hand trekt op 30 juni
een naam uit de inzendingen.
Zo draagt u een steentje bij aan het
nieuwe project Gegronde Boomgaarden (zie p. 3).

Maar ook andere informatie is welkom.
Zowel oude bestellijsten van fruitbomen bij kwekerijen, overlevende hoogstamfruitbomen op het erf,
oude fruitnamen of gegevens uit eigen
ervaring als fruitkweker of -verkoper?
deel uw kennis met RlM!
Mail info@RlM.be of bel 050 70 00 42

ZaTERdaG 18 en ZOndaG 19 MEI
Feestelijk verjaardagsweekend in Het
Leen
Tal van toffe activiteiten voor het 40 jaar
bestaan van het provinciaal domein
te Eeklo
Info: www.hetleen.be

ZaTERdaG 6 JUlI
Maaien aan de Grote Geul
natuurpunt Meetjeslandse Kreken
Trefpunt: 9u30, afrit tegenover
hollekenstraat 18 in assenede
Contact: Bart.Vandevoorde@inbo.be,
0472 47 26 63

ZOndaG 26 MEI
Geleide wandeling op de Moerkes
natuurpunt Waarschoot
Trefpunt: 14-17u, Rattenkasteel
Contact: 0496 60 65 55 of
npwaarschoot@gmail.com

ZOndaG 7 JUlI
Speel erop Bos!
Zie aankondiging p. 3

Schapen scheren en kruidenwandeling
natuurpunt Meetjeslandse Kreken
Trefpunt: 14u, Valkstraat 30 in assenede
Contact: philippe.grambras@telenet.be,
0476 51 15 10
Dag van het Park in Evergem
i.s.m. Velt Meetjesland
Thema ‘stroomopwaarts’, Klimaatneutrale
happening met vele standjes, workshops,
natuurwandelingen met gids…
Trefpunt: namiddag - doornzele dries
Contact: info.meetjesland@velt.be,
09 253 65 14
ZOndaG 2 JUnI
Meetjeslandse Gordel
Zie www.meetjeslandsegordel.be
Zie aankondiging p. 6
Opentuindag in Bassevelde
Velt Meetjesland, met infostanden en
voordrachten
Trefpunt: 10-18u, philip haers,
Beekstraat 8 in Bassevelde
Contact: info.meetjesland@velt.be,
09 253 65 14
ZOndaG 1 JUnI
Boeren en heren in het landschap
Zie aankondiging p. 1
ZaTERdaG 15 JUnI
Beheerdag in het Maldegemveld
Trefpunt: 9u, loods natuurpunt,
Urselweg 81 B, Maldegem-Kleit
Graag berichtje vooraf: 0499 52 53 85
ZOndaG 16 JUnI
Geocatching in Het Leen te Eeklo
9u30, gratis, maar inschrijven verplicht:
frank.schautteet@oost-vlaanderen.be
ZaTERdaG 6 JUlI
beheerdag kanaalreservaat
Trefpunt: 9u, Kanaalbrug, Kruispunt
hoekestraat-Zuidleie, Knesselare
Graag een berichtje vooraf: 09 374 59 86

ZOndaG 4 aUGUsTUs
MeetjesBAND
deze ﬁetshappening voert je 30 of 50 km
doorheen het Meetjeslandse landschap
met zijn kreken, dijken, bossen en
prachtige landbouwlandschappen.
Incl. versnapering, deelname tombola en
verrassing. 2 € (tot 30 juli) – 3 € (dag zelf) Kinderen tot 12 jaar gratis
Starten: 10-14u, sporthal Berkakker,
a. de Taeyestraat 40a, 9970 Kaprijke
Info: meetjesband@gmail.com
www.landelijkegilden.be
ZaTERdaG 24 aUGUsTUs
beheerdag in het Maldegemveld
Trefpunt: 9u, loods natuurpunt,
Urselweg 81 B, Maldegem-Kleit
Graag berichtje vooraf: 0499 52 53 85
ZOndaG 25 aUGUsTUs
Insectenwandeling
aan de Vrombautsput
natuurpunt Eeklo-Kaprijke-Evergem
Meer info volgt
ZaTERdaG 31 aUGUsTUs
Boot- en wandeltocht
rond de Grote Geul
natuurpunt Meetjeslandse Kreken
Trefpunt: 14u, café passé, hoek
hollekensdijk-doornendijkstraatje 1
in assenede
Contact: philippe.grambras@telenet.be,
0476 51 15 10
Geanimeerde avondwandeling
in Het Leen te Eeklo
‘Als de bomen konden praten’
Wandeling met acteurs en muzikanten.
Gratis.
Info: www.hetleen.be
ZOndaG 8 sEpTEMBER
Archeologische wandeling in Boekhoute
natuurpunt Meetjeslandse Kreken
Trefpunt: 14u, kerk Boekhoute
Gids: sam de decker
Contact: Bart.Vandevoorde@inbo.be,
0472 47 26 63

COLOFON
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