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AL SPELEND LEREN
Gestroomlijnd Landschap
Hout=Goud
Landschapspark Drongengoed

foto: EcoHuis stad Antwerpen

Beste lezer,
JUNI

De mist die de bomen uit het landschap wist,
het krabben aan de voorruit, wegglijden op
een glad voetpad,… Weg van de vrieskou
zochten we afgelopen winter ook vaak
binnen de warmte op. Met het lengen van
de dagen zetten lentekriebels ons aan om
terug naar buiten te gaan. Kinderen staan
te trappelen om te kunnen ravotten. Op die
momenten biedt speelnatuur een absolute
meerwaarde. Speelnatuur schept niet enkel
een groen kader waarin kinderen zich kunnen
uitleven, maar is evengoed leernatuur waar
ze planten en dieren kunnen zien ontwaken
uit hun winterslaap. Doorheen dit nummer
vind je verschillende voorbeelden van speelen leergroen in het Meetjesland.
Bij het Regionaal Landschap Meetjesland
was er geen winterstop. Meer nog, halverwege
januari ging bij RLM een kersverse coördinator
aan de slag: Katrien Geurts.
Ook al is ze afkomstig uit West-Vlaanderen,
ze durft haar grenzen te verleggen. Na haar
studies biologie in Gent deed ze in Australië
drie jaar lang onderzoek naar harige beestjes

in een versnipperd landschap. Die kennis
en interesse om te puzzelen met kleine
stukjes natuur deden haar terugkeren naar
Vlaanderen. Onze wens om mensen en de
natuur dichter bij elkaar te brengen, lokte
haar naar het Meetjesland. Om die wens te
verwezenlijken, rekenen we ook op jullie. Dus
hebben jullie ideetjes voor de Meetjes, bezorg
ons je weetjes! Kom eens langs of geef ons
een belletje of mailtje.
Speciaal voor al wie het onderwijs een warm
hart toedraagt is er onze inspiratiedag met
heel wat leuke ideeën om op scholen te
verwezenlijken.
Geert De Roo,
Voorzitter Regionaal Landschap Meetjesland vzw
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NATUURLIJKE
SPEEL- EN LEERRUIMTE
IN DE PRAKTIJK
De meeste leerkrachten en ouders hebben al over natuurlijke
speel- en leerruimte gehoord. Op het internet zijn er talrijke
foto’s over dit onderwerp te vinden. Heel wat scholen hebben
dan ook zin gekregen om rond dit thema te werken.
Op de inspiratiedag zal een team van experten vragen
beantwoorden zoals: ‘Hoe betrek je het leerkrachtenteam,
leerlingen en ouders?’, ‘Waar vind je middelen?’, ‘Wie tekent
een plan?’, ‘Hoe vind je helpende handen bij uitvoering?’
en ‘Wat met veiligheid en netheid?’. Daarnaast zal een
landschapsarchitect je rondleiden op de speelplaats en
tonen hoe het er in de praktijk aan toe gaat.
Het doel van deze inspiratiedag is dan ook dat alle
deelnemers op het eind van de dag huiswaarts keren met
een pak informatie om zelf mee aan de slag te gaan!
Waar? Basisschool De Wegel in Eeklo,
Burg. Lionel Pussemierstraat 120

REGIONAAL LANDSCHAP MEETJESLAND VZW
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Leefschool KLAVERTJE 4,
een SCHOOL met RUIMTE…
Bij de ontwikkeling van de avonturenspeelplaats van Klavertje 4 in Nevele staat de natuur centraal. In de schooltuin
kunnen de kinderen balanceren over boomstammen, spelen in de houtkant, zwaaien en zwieren met touwen in
de bomen, de dieren verzorgen en kruiden en groenten kweken in de moestuintjes. De kinderen krijgen vaak
buiten les. De combinatie van leren en spelen is op deze school erg belangrijk.

EEN OUDER GETUIGT:
“DE VISIE, INRICHTING EN BUITENRUIMTE
VAN DE SCHOOL SPRAK ONS METEEN
AAN. VOORAL DE RUIMTE EN OPENHEID
BUITEN WAS EEN ECHTE VERADEMING.”
Participatie en betrokkenheid
is een belangrijk onderdeel in
de werking van de school. De
Ouderwerkgroep Groen en Speeltuin
organiseert de inrichting en het
onderhoud van het schoolterrein:
onkruid wieden, hagen scheren,
schilderen, speeltuigen maken,…
Vorig schooljaar hebben de school
en de ouders er voor gekozen om
de kleuterspeelplaats om te toveren
tot een belevingsplaats, waar de
tastzin sterk geprikkeld wordt. Met
zelfgemaakte muziekinstrumenten,
een blote-voetenpad, loopevenwichtsplaats en met
een aantrekkelijke zandbak, is er
altijd wat te beleven.

Veiligheid blijft een aandachtspunt. Alle
speelelementen en natuurlijke onderdelen
worden getoetst bij de preventie-adviseur
van de scholengemeenschap. Deze minder
traditionele speeltuin doet kinderen al vanaf

Variatie zorgt voor inspiratie, en

hun kleuterleeftijd op ontdekking gaan, ze

vice versa. Dankzij nieuwe ideeën

leren er voorzichtig en bedachtzaam te zijn.

van de kinderen blijft de schooltuin

Hierdoor gebeuren er minder ongevallen dan

constant veranderen en zijn er

op een ‘harde’ speelplaats.

vaak nieuwe uitdagingen.

EEN LEERLING GETUIGT

“DE SPEELBOMEN
ZIJN HET
LEUKST”

Kinderen van de gemeentelijke school van Landegem konden
onlangs een gloednieuw jungle-avonturenpad uittesten. De
school gaf het de naam ‘Renaat De Rudder Overlevingspad’,
naar een plaatselijke historische figuur.
Het bestaat uit een wilgentunnel, een uitkijkplatform, bomen,
stammen en klimtouwen. De schoolkinderen hielpen bij het
planten van hazelarenstruiken langs het parcours. Het pad is
een eerste deel van een groter plan voor een natuurlijke speelen leerruimte.
Het project werd mogelijk dankzij de steun van de Provincie
Oost-Vlaanderen. RLM, dat op heel wat Meetjeslandse scholen
actief is, hielp bij de planning.
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DOKTER NATUUR
VOOR IEDEREEN
HOE WERKT HET?

In een vorige landschapskrant hadden we het er al over: ravotten in
de natuur heeft talloze voordelen voor kinderen. Het is goed voor de
verstandelijke en motorische ontwikkeling, het stimuleert samen spelen
en vermindert pestgedrag.
OOK VOOR VOLWASSENEN.
Ondertussen vinden wetenschappers steeds meer bewijs dat de
invloed van groen op onze gezondheid groter is dan doorgaans
wordt aangenomen. Ook voor volwassenen heeft een dagelijkse
dosis natuur tal van voordelen:
• lagere bloeddruk
• betere afweer tegen infectieziekten
• verbetering van de geestelijke gezondheid
• verminderd risico op diabetes,
ziektes van hart- en bloedvaten, migraine,…
• minder gewrichtsproblemen
• minder zwaarlijvigheid

steed s beter waaro m
Wetenschappers begrijpen
gezondheid. Een
natuur goe d is voor onze
lijke omgeving
voorbeeldje? In een natuur
slechte stoffen
krijg je niet alleen minder
ntreiniging, maar
binnen do or bvb luchtvero
Zo vind je op
ook meer goe de stoffen.
in de bodem en
boerderijen en in de natuur
iën die stoffen
in de lucht bepaalde bacter
rol kunnen spelen.
afgeven die een positieve
de verklaring zijn
De opname daarvan zou
die opgroeien op
voor het feit dat kinderen
ben van astma en
boerderijen minder las t heb
stoffen inademen
allerg ieën. Meer gezonde
oor vertoeven in
is slechts één factor waard
d heeft op onze
groene omgevingen invloe
gezondheid.

SPELENDERWIJS LEREN
Een natuurlijke omgeving is niet alleen goed voor de gezondheid
en om in te spelen, maar ook om te leren. Naast leren over
planten en dieren is een buitenklasje de ideale plek om
vakken als wiskunde of talen in een stimulerende omgeving te
organiseren. Buiten de 4 klasmuren zijn er tal van mogelijkheden
zoals: toonmomenten organiseren, op ontdekking gaan, creatief
en fantasierijk bezig zijn…

SAMEN op zoek naar
een ONTMOETINGSPLAATS
De inwoners van Beke, een deelgemeente van Zomergem, zijn altijd op zoek geweest naar een plaats om

Etienne Vanlaere

elkaar te ontmoeten en petanque te spelen. Met de renovatie van de zaal ‘De Priem’ is deze vraag heel actueel

Bewonersplatform Beke:

geworden. De gemeente opperde om de restgronden bij de zaal en de bib in te richten. Een aantal mensen

“ Ik krijg wel nog veel de vraag waarom een

vertellen over hun ontmoetingsplaats, een project ontstaan in de schoot van het Bewonersplatform Beke, Beekse

petanquebaan en geen bolbaan, dat is toch meer

Bib Fans, Kerkfabriek, School Beke en de inwoners van Beke, in samenwerking met de gemeente Zomergem en

iets van het Meetjesland?!. Marleen Pattyn – Beekse

Waarschoot. Dankzij de financiële steun van een plattelandsontwikkelingsfonds en het plan van RLM kunnen we

Bib Fans antwoordt hierop: ”Petanquen is toch

binnenkort genieten van een mooie ontmoetingsplaats in Beke.

meer iets voor alle leeftijden, iedereen heeft wel
petanqueballen in huis en niet iedereen een krulbol.”

Bart Mattheeuws
Directie School Beke:
“Er is zeker naar alle partijen voldoende
Tony Vermeire

geluisterd en elk mocht zijn inbreng doen.

Burgemeester Zomergem:

Hierbij denk ik aan de actie die op touw

“Ik gaf Zomergem de baseline

werd gezet om de kinderen hun wensen te

‘samen bouwen aan het warmste dorp’.

leren kennen en dan te verwezenlijken!”

Bij dit project voel ik dit echt. Jongeren en senioren
dachten samen mee
over de invulling van zo’n ontmoetingsplek. Bij de
uitvoering zullen ze ook betrokken worden.”

Noël Vermeire
Kerkfabriek Maurus Beke:
“Er zijn veel mensen van Beke betrokken bij dat
project, de mensen hebben hun gedacht kunnen
zeggen… heel leuk. Door met iedereen rond de
tafel te zitten en de plannen te bekijken werden de
‘zotte’ ideeën vanzelf opzij geschoven.”
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DE SPEELPLAATS
VAN MORGEN
Vrije Basisschool De Wegel in Eeklo besliste vorig jaar om hun

streefplan gegoten. Met behulp van een groep enthousiaste

eerder klassieke verharde speelplaats om te toveren naar

vrijwilligers zal de speelplaats de volgende jaren beetje bij

een kindgerichte en natuurlijke speel- en leerplaats. Voor

beetje een waar speel- en leerparadijs worden met ruimte

begeleiding kon de school rekenen op RLM, de provinciale

voor kinderen en natuur.

MOS-begeleiding en de provincie Oost-Vlaanderen. Na een
patrick.dedeyne@RLM.be | 050 70 00 42

intensieve bevraging van de kinderen, leerkrachten, directie
en ouders werden de ideeën van de school gebundeld en
door ontwerpbureau ‘Fris in het Landschap’ in een ambitieus
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HELPENDE HANDEN GEZOCHT

mensen betrokken en zetten ze de schouders onder iets wat ze mee zelf

Een natuurlijke speelplaats, een evidente keuze?

hebben bedacht. De architect had een duidelijk beeld van wat er leeft

Op onze school werd er unaniem gekozen voor een

op de school en kon daar mee aan de slag.

natuurlijke speelplaats. Zo krijgen kinderen opnieuw

Het is belangrijk om iedereen te betrekken.

contact met de natuur, het wordt een leerpek, ze voelen

We moeten weg van het beeld dat ouders en ouderraden enkel bestaan

zich verantwoordelijk en daardoor sterk verbonden met

om achter de bar te staan tijdens het schoolfeest. De ouders zijn een

die natuur. Er is plaats voor bewegen, experimenteren,

evenwaardige partner in dit project.

rollenspelen,…
Wie helpt er jullie om alles te realiseren?
Waren er dan geen bedenkingen?

We maakten ons plan zichtbaar via affiches en maakten op creatieve

Zeker, maar alle betrokkenen hebben die kunnen uiten en er wordt naar

manieren collega’s, ouders en grootouders warm om te helpen. Een

geluisterd. Hoe toezicht houden, vuile en natte kledij, wie speelt waar en

werkdag organiseren we als een feest. Wie komt helpen wordt verwend

wanneer, hoe onderhouden? Het is belangrijk om daarover te praten.

en leert leuke technieken die men kan toepassen in de eigen tuin. Een
flink deel van het hout kregen we via Stad Eeklo en Het Leen.

Hoe kwam het plan tot stand?

Heel wat ouders hadden dingen liggen die we konden

Van in het begin vroegen we iedereen naar hun ideeën en wensen. Kleuters

hergebruiken terwijl andere vrijwilligers voor het

konden via een ‘ren je rot’ spel tonen welk klimtoestel zij zien zitten. De lagere

vervoer zorgden. Vele handen maken licht werk,

leerjaren werkten met de droomboom en de oudere kinderen bespraken

iedereen is welkom om mee te doen!

met het grondplan de voor- en nadelen. Ook tijdens de ouderraad,
personeelsvergadering en schoolraad werd ieders mening gevraagd. Zo zijn
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katrien.brinckman@coltd.be
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HANDEN UIT DE MOUWEN
Tijdens de krokusvakantie verzamelden niet minder dan
54 (!) ouders, grootouders, leerkrachten en partners voor de
realisatie van een eerste deel van het praatplan. Op één dag
tijd werden 12 verschillende speel- en leerelementen gebouwd
of geplant waaronder een reuze-wilgentunnel, wilgenhuttendorp,
boomstammenpad, bijenhotel, moestuin, een autobus uit palletten,…
Veel positieve energie, een lekkere spaghetti en dessertbuffet, samen met heel
wat gelach en gebabbel waren de ingrediënten voor een zeer geslaagde werkdag.
En de kinderen… die konden na de vakantie hun ogen niet geloven. Zoals een ouder
het verwoordde: “hier krijgen we onze kinderen niet meer weg!”
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ZO KAN HET OOK…
een speelterrein met
de juiste planten

Wil je een speelterrein inrichten,
mooie struiken aanplanten, een paar
grote bomen erbij? Ga dan voor de
plantenkeuze niet over één nacht ijs. Je
houdt immers best rekening met verschillende
criteria. Niet alle plantensoorten zijn geschikt
om aangeplant te worden in speeltuinen
of op plaatsen waar kinderen en jeugd
samenkomen om zich te ontspannen.
Andere mogen dan weer niet
ontbreken op het menu.

Pedagogisch Sommige planten hebben een grote ‘natuurpedagogische
waarde’ en zijn daarom interessanter dan andere. Ze hebben een felle
verkleuring, dragen eetbare vruchten of leveren materiaal dat kan dienen voor
allerhande toepassingen. Zo kunnen wilgentakken en -twijgen gebruikt worden
voor vlechtwerk en de bouw van wilgenhutten. Takken van hazelaar zijn dan
weer erg nuttig voor het maken van bogen of wandelstokken.

Gevarieerd Je kan kiezen voor bepaalde
kruiden en kruidachtige planten maar ook
voor haagplanten, struiken, bomen, kleinfruit, … . Hoe meer je varieert, hoe
aantrekkelijker de totale beplanting wordt. Meerjarige bloemen passen zeker in
het plaatje van een speelterrein. In het gazon komen die spontaan tevoorschijn,
mits het niet te intensief wordt onderhouden.

Beheersbaar Een andere bepalende factor is het onderhoud. De ene soort
vraagt immers meer onderhoud dan de andere. Vooral de moeilijkheidsgraad
heeft invloed op de kostprijs van het onderhoud. Soorten die eens om de vijf
of zeven jaar kunnen worden teruggezet, zodat ze zich kunnen verjongen, zijn
interessanter dan soorten die jaarlijks verzorging vragen. Wilg en hazelaar zijn
hier interessant. Maar ook soorten als olm, ratelpopulier, zwarte els of zomereik
verdragen dergelijk onderhoud goed.

Onschadelijk Giftige planten zijn uiteraard minder wenselijk op een
speelterrein. Heel wat planten bezitten onderdelen die zwak of matig giftig
zijn. Sommige planten, zoals hulst, laurierkers of taxus gebruik je daarom beter
niet bij de aanleg van speelterreinen. In de literatuur en via het antigifcentrum
vind je lijsten terug waarop ‘giftige’ plantensoorten worden vermeld. Vermoed
je dat er toch iets is misgegaan en denk je dat kinderen onderdelen van een
giftige plant hebben ingeslikt, dan neem je best contact met een arts of het
antigifcentrum (070 245 245).

Streekeigen Vergeet niet dat streekeigen planten een veel hogere ecologische
waarde hebben. Ze leveren, in tegenstelling tot ingevoerde of exotische planten,
voedsel voor onze inheemse insecten, vogels en kleine zoogdieren. Sommige van
deze plantensoorten zoals meidoorn of sleedoorn, dragen doornen of stekels.
Toch horen ze ook hier thuis, mits een doordachte standplaats. Je plant ze best
niet in speelzones, maar eerder aan de rand of op moeilijk bereikbare plekken.

Vlotte start Jonge planten hebben tijd nodig om stevig uit te groeien. Ze zijn
kwetsbaar en worden snel beschadigd of vertrappeld. Je kiest daarom beter
voor wat grotere planten. De slaagkansen van de aanplant zijn dan een stuk
groter.

POEL of BOS LEUK
voor KINDEREN?
Natuurlijk!
Heb je een speelterrein ter beschikking om het voor kinderen nog
aangenamer te maken en hen dichter bij de natuur te brengen?
Gemeenten, scholen, jeugdverenigingen en andere organisaties die
plannen hebben in die richting, kunnen een beroep doen op RLM!
Misschien is er in een bestaand speelbos of op een jeugdterrein nog ruimte om een educatieve
poel te graven of enkele bomen (bij) te planten? RLM zorgt voor ondersteuning bij de nodige
vergunningen, graafwerken en aanplantingen. Uiteraard kan dit ook op nieuwe, nog aan te leggen
plekjes. Financieel is er ondersteuning van de provincie Oost-Vlaanderen en het Agentschap voor
Natuur en Bos.
Niets is leuker voor kinderen dan mee het leven in een poel te onderzoeken: kikkerdril of
salamandertjes bekijken, kriebelbeestjes zoals watervlooien of rugzwemmers van dichtbij
bewonderen, griezelen bij de vraatzucht van een geelgerande watertor of libellenlarve, wateren oeverplanten leren herkennen… een simpel schepnetje is al genoeg om hen enthousiast
te maken.
En zelf een spade in de grond steken om een heus bos(je) te helpen aanplanten? Later weten
ze nog perfect waar ‘hun’ boompje groeit en of het een eik, beuk of linde is. Ze zullen die plekjes
koesteren als een stukje natuur waar zij aan hebben meegeholpen en zich er verantwoordelijk
voor voelen.
info@RLM.be | 050 70 00 42

LANDSCHAPSKRANT / P. 6

HOUT = GOUD
Het moet gezegd: over de nadelen van

Goud’ wil inwoners van het Meetjesland

houtkachels hebben we veel gehoord

warm maken voor het idee om hout uit

en gelezen afgelopen winter. Maar wist

landschapsonderhoud zinvol te gebruiken,

je dat er desondanks toekomst zit in

bijvoorbeeld als warmtebron. En stijgt de

kleine biomassaketels die verwarmen op

vraag, dan stijgt uiteraard ook het aantal

houtsnippers van lokale oogst? En wist je

kleine landschapselementen. Zo wordt het

Bericht @ alle inwoners in de valleigebieden

dat de hoeveelheid CO2 die bij (schone!)

landschap mooier aangekleed en daalt

van de Driesbeek en de Wagemakersbeek:

verbranding vrijkomt, overeenkomt met de

onze behoefte aan fossiele brandstoffen.

Misschien heb je het al opgemerkt: in de omgeving van

opname van CO2 door dezelfde hoeveelheid

Een aantal landbouwers en gemeente-

Ursel worden her en der bomen aangeplant en verschij-

hout in boomvorm?

besturen tonen alvast interesse om hun

GESTROOMLIJND
LANDSCHAP

houtkanten voor dit doel te laten ‘oogsten’;

nen nieuwe boomgaarden op het erf van landbouwers en
dorpsbewoners. Meer nog, er kwamen ook enkele mooie

Met

name

in

Nederland, Duitsland

en

een aantal organisaties en openbare bestu-

poelen bij, ideaal voor amfibieën en dorstige vogels.

Scandinavië werd de voorbije decennia

ren onderzoeken de mogelijkheid om een

geïnvesteerd in schoonbrandende kachels en

kleine biomassaketel voor houtsnippers te

Dit alles kadert in het project Gestroomlijnd Landschap,

ketels.Hout en houtsnippers werden onderzocht

installeren.

waar RLM sinds 2016 actief rond werkt in de vallei van de

op vochtgehalte en beste droogwijze,efficiëntie

Wagemakersstroom en de Driesbeek. Dankzij financiële

in verbranding,… en wat blijkt? Het is perfect

Heb jij een concreet aanbod binnen dit

ondersteuning van de provincie Oost-Vlaanderen kunnen

mogelijk om op een duurzame manier de

project? Wil je een houtkant aanbieden,

landschappelijke aanplantingen en waterwerken tot 80%

houtige landschapselementen te gebruiken

stel je ons een droogplaats voor de snippers

betoelaagd worden door RLM.

voor warmteproductie.

ter beschikking? Neem gerust contact met

Heb jij interesse in gratis advies of (financiële)

Sinds

ondersteuning bij de uitvoering van jouw project?

samen met het Agrobeheercentrum op

Aarzel niet om ons te contacteren!

de kar: een nieuw Leaderproject, ‘Hout =

ons op!
januari

2017

springt

ook

RLM
Eli.Vandecasteele@RLM.be | 050 70 00 42

info@RLM.be | 050 70 00 42

STRATEGISCH PROJECT
LANDSCHAPSPARK
DRONGENGOED

WIJ WERKEN SAMEN

GAAT VAN START!

WIJ WERKEN SAME

Op zaterdag 17 december werd het startschot gegeven voor

Ondanks het grijze en kille weer werd in de open lucht het

het strategisch project landschapspark Drongengoed. Samen

glas geheven op deze vernieuwde samenwerking.

met Vlaams minister Joke Schauvliege en gouverneur Jan Briers

In de komende edities van de landschapskrant mag je

engageren de Vlaamse Overheid, twee provinciebesturen,

meer nieuws van dit project verwachten. Zo lanceren we

zeven gemeenten en tal van verenigingen zich om de

kort voor de zomervakantie een ideeënwedstrijd waar

komende drie jaar het landschapspark verder uit te bouwen.

alle inwoners van de betrokken gemeenten mogen aan

Doel? De toeristisch-recreatieve troeven verder ontwikkelen en

deelnemen. De winnaars krijgen een financieel steuntje in

uitspelen in een groter gebied, met meer ambitie.

de rug. Heb jij al een idee of project in gedachten dat past
binnen het landschapspark? Hou dan zeker onze website

’s Morgens kwamen de partners een eerste keer samen. Een

en facebookpagina in de gaten; vind ons ook op instagram

huifkar bracht hen nadien naar de Drongengoedhoeve,

en gebruik #drongengoed.

17 DECEMBER 2016

waar minister Joke Schauvliege hen opwachtte, samen met
heel wat vrijwilligers, burgemeesters en schepenen van de

www.drongengoed.be

betrokken gemeenten. Ze zetten hun engagement kracht bij

landschapsparkDrongengoed

en ondertekenden het bord met de slogan “wij werken samen

#drongengoed

17 DECEMBER 2016

aan het landschapspark Drongengoed”. De sfeer zat goed, je

voelde het enthousiasme om samen verder te bouwen aan
het landschapspark.

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

Een selectie van activiteiten
in het Meetjesland

WOENSDAG
19van
APRIL
Zaterdag 9 april
9u tot 13u
Beheervoormiddag
in het
INSPIRATIECAFÉ
EETBAAR
MALDEGEM

Maldegemveld: zwerfvuilactie en maaien

Zondag 24 april van 9 tot 12u
Bloemenmarkt in Eeklo
Markt Eeklo
Meer info: info.meetjesland@velt.be

Zaterdag 2 juli
Avondwandeling in de vallei van de
Oude Kale
Meer info:
natuurpuntderatel@telenet.be

JUNI

15
AG

WOENSD

Zondag 24 april 9u30 tot 11u
2016
Lentewandeling in het bos
of in het arboretum
Provinciaal domein
Het Leen 28 MEI
ZONDAG
Gratis
MEETJESLANDSE SCHAPENDAG
Inschrijven: www.hetleen.be/inschrijven

Zondag 31 juli van 9u30 tot 11u30
Zomerwandeling in het bos
of in het arboretum
Provinciaal domein Het Leen
Gratis
Inschrijven: www.hetleen.be/inschrijven

PROVINCIAAL STREEKCENTRUM
HUYSMANHOEVE,
Inspiratiedag

KORTE
KETEN MEETJESLAND
Loods Natuurpunt, Urselweg 81b in

Maandag 9 mei van 14u tot 16u
Wil jijMaldegem-Kleit
rechtstreeks bij de boer in je
BUS bewonderen
1, 9900 EEKLO
‘Beheerlijke Bermen’
Mercuriusovergang
kurtdekesel@
Provinciaal domein Het
Leen
www.huysmanhoeve.be
buurtInschrijven:
kopen? Heb
je zin om als inwoner, landbouwer,
Iedereen die zich betrokken voelt bij
natuurpuntmaldegemknesselare.be
Meer info: www.hetleen.be/inschrijven
US
producent, ondernemer of ambtenaar in gesprek
te gaan
AUGUST
bermbeheer mag deze inspiratiedag
niet missen! Zowel de bermspecialist
Zaterdag
9 april
14u te
totzetten?
16u
6 JUNI
en lokale
acties
opvan
poten
Zaterdag 21 mei DINSDAG
om 5u
Arnout Zwaenepoel als bermbeheerWorkshop bijenhotel bouwen
Vroege
ochtendwandeling
en
ontbijt
op
INSPIRATIEDAG NATUURLIJKE SPEELTrefpunt: 20-22u, Conferentiezaal Gemeentehuis,
G
Leefschool Het Droomschip,
ders, milieuambtenaren, groenarbeiZATERDA
de Doornendijk
LEERRUIMTE
IN DE PRAKTIJK
Marktstraat
7,25
Maldegem
Blakstraat
in Eeklo
Holleken 15 (aanEN
Café
Passé) in Assenede
ders … komen aan bod. Ervaar ook de
2016
Landelijke Gilde Meetjesland neemt dit jaar
5 euro per persoon
Bijdrage voor ontbijt
ter plaatse
betalen
Basisschool
De
Wegel (Eeklo) praktijk tijdens onze bermexcursie mét
Inschrijven:
Meer info: info.meetjesland@velt.be
demonstratie van ecologische maai- opnieuw deel aan het project. Door de inzaai
meer info op pag. 1
Ook http://goo.gl/forms/jRst4xp1N3
in andere gemeenten gaat dit initiatief door: in
machines (locatie en datum nog te van een stukje met veldbloemen in uw tuin,
Zomergem op 26/04 van 20u-22u in de
bepalen).
op de rand van de akker of een overhoekje,
Weekend
16, 17 april van 10u
Luitenant
Dobbelaerestraat
14ctot 17u
Openingsweekend cuestatentoonstelling
creëer jeZeiscursus
een bloemenpracht voor iedereen en
CC De Herbakker, Pastoor De
www.korteketenmeetjesland.be
MEI
Drongengoedhoeve,
Ecologisch,
geuren geluidloos,
ondersteun je ook de
biodiversiteit.
Velerustgesoorten
Nevestraat 10 in Eeklo
Drongengoedweg 9 in Ursel
vend … voor wie goed leert zeisen is de
JUNI
10 euro per persoon
insecten,tuin
vlinders
en
in
het
bijzonder
bijen,
maar
Gratis
onderhouden minder vermoeiend
MAANDAG
1 MEI
Meer info: www.drongengoed.be
G
A
D
N
ZO
ook vogels
andere
soorten
winnen Je
erbij.
Meer
danen
met
een zware
bosmaaier.
leert
EN INSCHRIJVEN VANAF
PROEF VAN DE KREKEN:
2016
alles
over
werken
met
de zeis:
correct
MIDDEN
APRIL
VIA
WWW.RLM.BE
informatie
over
dit
project
bekom
je
bij
de
lokale
ZondagEN
17 april
van 9u tot 13u
DAUWTRIP
WANDELHAPPENING
afstellen, veilig en efficiënt werken, een
Plechtige opening Kattenbos–Zegbroek
G
afdelingen van Landelijke Gilden.
ZONDA
Kanodauwtrip
op de Boerekreek
goede houding en beweging alsook
Ingang Kattenbos,
Varenstraat inen
Ursel
Zondag 22 mei 5u30 tot 7u30
7
1
0
2
het blad vlijmscherp houden.
wandelhappening
in de namiddag
Meer info:
Vroegochtendwandeling
www.landelijkegilden.be
met als thema ‘vogelzang’
www.natuurpuntmaldegemknesselare.be
www.NPMeetjesland.be,
Provinciaal domein Het Leen
Huysmanhoeve, Bus 1 in Eeklo,
Verrassende
0472
47 26
63 om 14u
Gratis
Zondag
17 april
8u30 tot 12u,
natuur in je buurt!
Inschrijven: www.hetleen.be/inschrijven
Pinksterbloemwandeling in de Vallei van
6 euro per persoon
de Oude Kale
OP SAFARI IN
Zaterdag 4 juni
MEER INFO EN
Kerkhof Merendree
Kringloopdag in Evergem
SINT-LAUREINS DORP
Meer info:
INSCHRIJVEN VIA WWW.RLM.BE
Meer info: info.meetjesland@velt.be
natuurpuntderatel@telenet.be
Onder leiding van een natuurgids
verkennen we het centrum van SintMEI
Zondag 5 juni
Zondag 17 april om 14u
Laureins zoals nooit tevoren. We letten
Zaterdag 27 augustus van 20u tot 22u30
Meetjeslandse Gordel
Gruttowandeling
Nacht van de Vleermuis
daarbij op alles
wat groeit,
bloeit, trageMeer
info vanaf
mei:
Ontdek
de
mooiste
wegen
en
natuurgebieden
Kerk Sint-Jan-in-Eremo
Provinciaal domein Het Leen
voorbij vliegt of kruipt. Onze safari start
www.meetjeslandsegordel.be
van onze streek. Keuze uit verschillende fiets- en
Meer info: Meetjeslandsekreken@
Gratis
aan de kerk van Sint-Laureins en brengt
NPMeetjesland.be
G
A
Inschrijven: www.hetleen.be/inschrijven
D
wandellussen
met
onderweg
unieke
stops.
Vertrekken
R
Zondag
5
juni
van
10u
tot
18u
E
ons langs heel wat onverwachte plekjes
ZAT
Ecotuinweekend:
open
tuin
in
Oosteeklo
7
natuur. We kijken
in kieren,
en
kan
op de gaten
Drongengoedhoeve
en op verschillende
2 01Vrijdag 22 april om 19u30
Zondag 25 september van 9u30 tot 11u30
Rijkestraat 70 in Oosteeklo
spleten en banen
ons eenplaatsen
weg doorin
dehet Meetjesland.
Hoe maken we voedzame compost?
andere
Wandeling ‘bomen herkennen’
Meer info: info.meetjesland@velt.be
dorpsjungle. Gratis, jong, oud, iedereen
Parochiezaal, Koning Albertstraat 1 in
Provinciaal domein Het Leen
welkom!
Oosteeklo
Zondag 11 juni, vrije start
tussen
10uvan
en10u
16utot 16u
Gratis
Zaterdag
11 juni
Leden Velt en KWB: 5 euro, met partner 8
Inschrijven: www.hetleen.be/inschrijven
Kringloopdag
Kaprijke-Lembeke
www.meetjeslandsegordel.be, 09 377 93 00
euro, niet-leden 8 euro, koppel niet-leden
Start om 14u aan de
Containerpark Sint-Laureins, Sint-Jansstraat
Donderdag 13 oktober om 20u
10 euro
14 in Sint-Laureins
kerktoren van Sint-Laureins
Water in de tuin: van last naar lust
Meer info: info.meetjesland@velt.be
Meer info: info.meetjesland@velt.be
CC De Bijenkorf, Sportstraat 4 in Assenede
Meer info: info.meetjesland@velt.be

Platteland
in
6
de bloemetjes

29

11

De Meetjeslandse Gordel,
dat is fietsen en wandelen
door de natuur!

13

VERRASSENDE NATUUR
IN JE BUURT!
OP VERKENNING IN DE
PRIESTERAGEMEERS IN LANDEGEM

WIN een overnachting
ZONDAG 2 JULI,
in een bed & breakfast

Vlak achter de gemeentelijke school in Landegem
(Nevele) ligt de Priesteragemeers, een gebiedje

van amper 3 hectare groot, maar met een schat

aan plekjes en biotoopjes waar heel wat bijzondere

VAN 12U TOT 17U

JUNI

26

R

OKTOBE

9

ZONDAG

2016

ZONDAG

In een wegberm leven tal van
naar keuze in het Meetjesland. ReserSPEEL EROP BOS!
planten- en diersoorten. Wie profiteert
veren gebeurt via de dienst Toerisme
het meest van de klaver die er groeit?
Meetjesland. Provinciaal Domein Het Leen
Meer info: www.speeleropbos.be
We gaan
samen
met
een
natuurgids
van
Natuurpunt
• De geelgors
Speel erop Bos!
• De
De Ratel
op egel
verkenning in dit goed bewaarde geheim
Ook dit jaar kan je een hele namiddag
• Hetalles
icarusblauwtje
en nemen
wat we tegen komen onder de loep:
onbezorgd spelen in Het Leen.
• De bidsprinkhaan

2016

planten en dieren zich thuis voelen.

kriebelbeestjes, speciale planten, waterdiertjes...
verrassend dicht in de buurt!

Schiftingsvraag:
hoeveel personen zullen ons
We starten
om …uur
aan de
…
een correct
antwoord
toesturen?

Verwacht je aan demonstraties al-

Trakteer je klas,
de klasproevertjes
van je kinderen
of je
lerhande,
van fruitsoorten
Breng je picknick mee en smul terwijl
WIN EEN
waarvan
je het
bestaan niet vermoedeen bosmuzikant je de oren vereniging
doet
op
een
gratis
klimaatwandeling
met gids
KLIMAATWANDELING!!!
de en ook de kleinsten worden niet verspitsen. Maak iets moois tijdens de

(zie www.npmeetjesland.be). Stuur het juiste
Welk natuurlijk speelelement
vind je nietontdek
terug het wonderlijke
geten. Heb je zelf fruit hangen? Schrijf je
knutselsessies,
antwoord vóór
25 april naar info@RLM.be of per brief
tijdig in en kom het persen tot je eigenleven in het bos, bouw een kamp of test
in deze krant:
naar Marktstraat
65, We
9990
Maldegem.
de goede
ste sap.
maken
ook eenUit
fietstocht
ons touwenparcours uit!
• Buitenkeukentje

Gratis, iedereen, jong en oud, welkom!

Stuur jouw antwoord vóór 1 mei 2016
per mail naar info@RLM.be of per brief
naar Marktstraat 65, 9990 Maldegem.
De winnaar ontvangt een bon ter
waarde van 150 euro. Deze bon is te
besteden bij een bed and breakfast

Bogaardendag

• Wilgenhut
De vorige keer won Freddy
De Greve een
• Wadi
ballonvaart over het Meetjesland voor
• Speelboom
2 personen.
Veel plezier, Freddy!

• Jungle-avonturenpad

Provinciaal domein Het Leen,
Gentsesteenweg 80 in Eeklo
Gratis

erfgoed. inzendingen.
antwoorden langs
loten levend
we 5 winnende

HET PROGRAMMA EN MEER INFO
VIND JE OP WWW.SPEELEROPBOS.BE

Dopershoek 8, Merendree (Nevele)
Gratis

HET PROGRAMMA VIND JE VANAF
1 SEPTEMBER OP WWW.RLM.BE

COLOFON
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vzw isis een
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diesamenwerkt
samenwerktmet
meten
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ondersteundwordt
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landbouw
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