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BESTE LEZER,
Eén zwaluw maakt de lente niet, maar de kans 
is groot dat je aan zwaluwen denkt wanneer 
jou gevraagd wordt wat jij typisch vindt aan 
de lente. Het is helaas alle hens aan dek 
voor heel wat vogelsoorten in Vlaanderen. 
Gelukkig is er wel nog hoop!

REGIONAAL LANDSCHAP MEETJESLAND VZW - MARKTSTRAAT 10, 9990 MALDEGEM
INFO@RLM.BE, WWW.RLM.BE, 050 70 00 42 - FACEBOOK: REGIONAALLANDSCHAP.MEETJESLAND

EÉN ZWALUW 
MAAKT  
DE LENTE NIET
Gemeenten in de kijker

Landschapspark Drongengoed

Weetjes uit de Meetjes

Wij verhuizen!

Wij krijgen het vertrouwen van tien gemeenten in het 
Meetjesland om in hun gemeente te werken aan het 
landschap waar veel diersoorten, zoals de zwaluw, 
afhankelijk van zijn. In deze krant kan je meer lezen 
over een van onze projecten in jouw gemeente.

Een nieuwe lente, een nieuw begin. Dat geldt ook voor 
ons, want wij verhuizen binnenkort! Voortaan kan je 
ons een bezoekje brengen in Huis Wallyn, Markstraat 
10 in Maldegem. Ver hoef  je ons dus niet te zoeken. 
Heb je het al gemerkt? Ook deze krant steekt in een 
nieuw kleedje!

Een nieuwe lente, een frisse start. De voorbije maanden 
zijn bij ons twee nieuwe medewerkers gestart. Je kan ze 
verder in deze krant ontmoeten.

Het voorjaar is dé periode van het jaar om nieuwe 
plannen te maken. Daarom organiseren wij op 21 juni 
een inspiratiedag rond populieren, zodat je frisse ideeën 
kan opdoen over bouwen aan het landschap.

Geert De Roo 
Voorzitter Regionaal Landschap Meetjesland vzw

Wij verhuizen naar 
Huis Wallyn in Maldegem!

Ook in het Meetjesland heeft de populier vandaag 
een niet al te beste naam. Schade aan wegen of  
takbreuk worden vaak aangehaald als redenen 
om de bomen te kappen en door andere -vaak 
minder geschikte- soorten te vervangen. Toch is 
die slechte naam onterecht! De boom is belangrijk 
voor veel plant- en diersoorten en is ook voor het 
landschap van groot belang. Op de inspiratiedag 
op donderdag 21 juni geven verschillende experten 
hun kijk op dit verhaal. Voorwaarden en verplicht 
inschrijven via www.RLM.be

DONDERDAG 

21 
JUNI

INSPIRATIEDAG 
OVER POPULIEREN



HOUT=GOUD

HOUTSNIPPERS  
ALS DUURZAME 
ENERGIEBRON
Op 25 januari gaven Eco² en RLM een woordje 
uitleg rond het beheer van houtkanten in 
functie van biomassaproductie, het produceren 
en verwerken van houtsnippers en de voor- en 
nadelen in vergelijking met fossiele energiebronnen. 
Daarna konden de nieuwsgierigen zien hoe 
Agrobeheergroep Maldegem te werk ging om 
diverse types houtkant te oogsten. Bedankt aan 
landbouwer C. Verstrynghe voor het ter beschikking 
stellen van zijn terrein voor deze demonstratie!

Ben jij ook geïnteresseerd in houtige biomassa? 
Mogelijk kom je in aanmerking voor een betoelaagde 
aanplant van houtkanten bij jou thuis! 

 info@RLM.be

Deze twee demodagen werden in goede ba-
nen geleid door Sander. Sander werkt bij ons 
sinds september en is ondertussen in heel 
wat projecten betrokken. Hij vervangt een 
collega die met zwan-
gerschapsverlof  is. 

DEMONSTRATIE KNOTTEN
Op 27 januari deelde een professionele boomverzorger 
zijn kennis over het onderhoud en gebruik van de 
kettingzaag, handzaag, klimtouwen, beveiliging 
en andere materialen die gebruikt worden bij het 
beheer van bomen. Daarnaast gaf  hij de aandachtige 
toeschouwers ook heel wat tips en tricks mee terwijl hij 
zelf  een knotwilg en hakhoutstoof  knotte!

Ben je eigenaar van knotbomen of  houtkanten maar kan je zelf  
het beheer niet uitvoeren? 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

SAMEN VOOR DE PATRIJS IN HET MEETJESLAND 
MET HET EU PROJECT ‘PARTRIDGE’ 

Auteur: Korneel Verslyppe,  
regiocoördinator Agrobeheercentrum Eco² 

Door een afname van geschikt leefgebied zijn typische 
akkervogels zoals de patrijs er de laatste decennia op het 
Vlaamse platteland sterk achteruit gegaan. Maatregelen 
op het terrein zijn dus noodzakelijk.

Een uitgebreid Vlaams partnerschap, bestaande uit de 
Vlaamse Landmaatschappij (VLM), Agrobeheercentrum 
Eco², Inagro, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 
(INBO) en Hubertusvereniging Vlaanderen (HVV) sloeg, 
samen met een aantal Europese partners, de handen in 
elkaar. De ambitieuze doelstelling van dit project is om, 
binnen 10 Europese voorbeeldgebieden van ± 500 ha 
groot, de (akkervogel)biodiversiteit in het landbouwgebied 
met 30 % te doen toenemen tegen 2020. Andere akkervo-
gelsoorten profiteren ook mee van de beheermaatregelen 
gericht op de patrijs. Eén van die voorbeeldgebieden is de 
Isabella- en Kapellepolder in Boekhoute (Assenede). 

PATRIJSVRIENDELIJKE HABITATS
Een geschikte habitat voor akkervogels voldoet aan de zo-
genaamde ‘grote drie’: voldoende zomervoedsel (insecten-
rijke zones), voldoende wintervoedsel (zadenrijke zones) en 
voldoende nestgelegenheid en dekking. Enerzijds worden 
met lokale landbouwers bestaande akkervogelbeheerover-
eenkomsten afgesloten bij de VLM en anderzijds worden 
enkele experimentele beheermaatregelen uitgetest.

Een eerste maatregel is het inzaaien van percelen met het 
Partridge-bloemenmengsel, dat bestaat uit 12 verschillen-
de plantensoorten. Dankzij dit bloemenmengsel voldoen 
we in één klap aan de grote drie voor akkervogels. 

De tweede experimentele maatregel bestaat uit het aan-
leggen van keverbanken of  ‘beetle banks’.

Dit zijn kleine opgeploegde stroken die worden ingezaaid 
met een graskruidenmengsel en eventueel voorzien van 
een aantal groepjes van lage struiken. Keverbanken vor-
men een ideale nest- en broedplaats omdat de verhoging 
zorgt voor een snelle opdroging van het nest na regenval.

SAMENWERKING STAAT CENTRAAL 
Om het PARTRIDGE-project te doen slagen is een 
goede samenwerking met de landbouwers uit de Isabella- 
en Kapellepolder nodig. De VLM en Eco² begeleiden en 
ondersteunen de landbouwers. Op lokaal vlak werd een 
klankbordgroep opgericht, waarin ook  het Regionaal 
Landschap Meetjesland betrokken werd. Op Europees 
vlak zijn dan weer tal van wetenschappers, beleidsmakers 
en adviesverleners betrokken. 

Meer informatie?  
 www.northsearegion.eu/partridge

Het Partridge-bloemenmengsel (rechts) in combinatie met  
een beheerovereenkomst gemengde grasstrook plus (links).  
© ABC Eco²

Twee keverbanken in het glooiende landschap van één  
van de Engelse voorbeeldgebieden in Rotherfield. © ABC Eco²

FARMWALK: OP WANDEL 
IN DE BOERENNATUUR!
Wil je meer weten over akkervogels en met je eigen ogen zien 
welke maatregelen er genomen worden? Kom dan naar de 
farmwalk, een wandeling voor het brede publiek waarbij we met 
gidsen het demogebied in Assenede verkennen. Jagers, landbouwers, 
natuurliefhebbers, omwonenden,… iedereen welkom!

 Korneel Verslyppe korneel.verslyppe@agrobeheercentrum.be, 0470 36 31 01

Vertrekpunt: 14u, bezoekerscentrum Boekhoute, Boekhoutedorp 3, 9961 Boekhoute

ZONDAG 

19 
AUGUSTUS
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NIEUWS UIT HET 
LANDSCHAPSPARK 
DRONGENGOED

Het landschapspark Drongengoed 
focuste zich in de beginfase op het 
kerngebied Knesselare en Malde-
gem. Ondertussen beslaat het land-
schapspark Drongengoed een veel 
ruimer gebied en sloten ook Aalter, 
Beernem, Eeklo, Waarschoot en  
Zomergem aan.

1. VIRTUEEL BEZOEK 
AAN HET DRONGENGOED
Spanhove Media maakt het Drongen-
goed op een interactieve, creatieve ma-
nier online toegankelijk vanop je smart-
phone en tablet: je maakt een virtuele 
wandeling door het gebied dankzij de 
360 graden-foto’s… voor de geluiden 
en de geuren zal je zelf  op stap moeten gaan!

2. UITBOUW VAN 
DE BOOMGAARD AAN 
DE DRONGENGOEDHOEVE
De vrienden van het Drongengoed 
willen de boomgaard achter de Dron-
gengoedhoeve in zijn oude glorie her-
stellen. In samenwerking met het Regi-
onaal Landschap Meetjesland, krijgen 
de bomen een gepaste snoei. De boom-
gaard wordt zo niet alleen een leuke plek; in de toekomst 
kan je er ook nagenieten van een glaasje sap of  een stuk-
je fruittaart.

3. GA JE MEE FIETSEN?
Woonzorgcentrum Onderdale uit Ur-
sel wil een rolstoelfiets aankopen voor 
hun bewoners. Samen met een begelei-
der kunnen ze dan een tochtje maken 
in het landschapspark om een frisse 
neus op te halen, of  om naar hun vroe-
gere woning/boerderij te gaan. De rolstoelfiets opent 
deuren om de zorgsector nauwer bij het landschapspark 
te betrekken. 

4. HISTORIEK EN NATUUR 
VAN KANAAL GENT-BRUGGE 
Het kanaal Gent-Brugge vormt een 
groen lint tussen Gent en Brugge. Na-
tuurpunt Aalter wil bezoekers de weg 
laten vinden naar deze prachtige na-
tuur en dito landschap. In samenwer-
king met onder meer de heemkundige 
kring willen ze infopanelen ontwerpen die wandelaars 
en fietsers het boeiende verhaal van het kanaal Gent-
Brugge brengen. Daarnaast voorzien ze een fietsroute 
langs het kanaal én naar het Drongengoed. 

De fietsroute wordt officieel geopend met een fietstocht, 
waarbij je geregeld kan stoppen voor een hapje en een 
drankje! 

  www.NPMeetjesland.be

5. ROMEINSE POTTEN EN PANNEN 
UIT HET DRONGENGOED
Met lokale klei en wilgentakken bouw-
den de vrienden van het Drongengoed 
afgelopen zomer al een pottenbak-
kersoven uit de Middeleeuwen na. Dat 
kunststukje willen ze in 2018 herhalen: 
de potten worden volgens vorm en ver-
siering uit de Romeinse tijd vervaardigd. Met begeleide 
rondleidingen op de Drongengoedhoeve willen ze er-
voor zorgen dat ook in de winterperiode, wanneer de 
oven is afgebroken, bezoekers een idee krijgen van hoe 
de pottenbakkersoven eruitziet en hoe deze werkt. 

6. DE MOERKES 
BEKEND EN BEMIND
De Moerkes is een natuurgebied van 
3 hectare tussen het Leen en de Belle-
bargiebossen. Op dit moment ligt het 
gebied wat verborgen en is het moei-
lijk toegankelijk vanwege de drassige 
grond. Natuurpunt Waarschoot wil ‘de 
Moerkes’ beter toegankelijk maken: 
een knuppelpad zal de bezoeker van 
het wandelnetwerk tot aan de rand van het reservaat 
brengen én een groenscherm wordt aangeplant om de 
fauna niet te verstoren.

7. FOLDER VOOR WANDELING  
IN DE BELLEBARGIEBOSSEN
Via een uitgestippelde wandeling wil 
Natuurpunt Waarschoot wandelaars 
laten kennismaken met de ongekende 
schoonheid van de omgeving van de 
Bellebargiebossen. Een folder met een 
duidelijke wegbeschrijving én uitleg 
over het landschap biedt bezoekers een 
mooie en leerrijke tocht van ongeveer 8 km en promoot 
een zone aan de rand van het landschapspark.

IDEEËNWEDSTRIJD
Het landschapspark Drongengoed lanceerde in het voorjaar van 2017 een 
wedstrijd om het park en haar belevingswaarde verder uit te bouwen. De 
jury selecteerde de beste ideeën en de zeven laureaten krijgen nu elk een 
budget van 1000 euro om hun idee uit te voeren.

LANDSCHAPSPARK 
DRONGENGOED, 
RUIMER DAN JE DENKT

Fotograaf: 
Ludwig De Latter 
(NP Waarschoot)

Fotograaf: 
Ludwig De Latter 
(NP Waarschoot)

WWW.DRONGENGOED.BE

LANDSCHAPSPARK DRONGENGOED

 #DRONGENGOED

IDEEËNWEDSTRIJD 2018
In het voorjaar van 2018 start de 
tweede editie van de ideeënwedstrijd! 
Dien vanaf  2 mei jouw idee in via  
www.drongengoed.be/jouwideeformulier

VERRASSENDE NATUUR IN JE BUURT!

WANDELING IN HET  
BELLEBARGIEBOS EN MOERKES 

We vertrekken aan het Bellebargiebos en trekken van daaruit 
met onze gids over de stuifzandrug. Vlakbij het bekende 
‘Rattekasteel’ liggen de Moerkes, in de lente het toneel van 
heel wat wilde voorjaarbloeiers. We werpen tijdens deze 
wandeling een blik op het leven in één van de poelen en 
wandelen langs een door de gemeente en Natuurpunt 
recent aangelegd natuurvriendelijk bufferbekken.

Gratis, inclusief  aperitiefje, voor jong en oud! 
Stevige stapschoenen aanbevolen,  
wandeling van 6 km (ca. 2 uur)

Vertrekpunt: 14u, ingang Kwadebossen,  
aan kruispunt Bellebargie/Oostmoer/Sint-Jansdreef

Organisatie: RLM i.s.m. Natuurpunt Waarschoot

 patrick.dedeyne@RLM.be

ZONDAG 

6 
MEI

Illustratie: Steven De Dapper 
(de Zetterij/de ProMeet - Eeklo)
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Deze partners engageren zich om actief samen te werken aan  
een ambitieus landschapspark Drongengoed in beweging.



WE HERSTELDEN HET 
LANDSCHAP IN MALDEGEM

Situering: Gemeentelijke boomgaard 
Dopershoek, Nevele 

VRUCHTBARE 
SAMENWERKING 
IN NEVELE

NOTEER NU AL 
IN JE AGENDA: 

BOGAARDENDAG OP 
ZONDAG 

7 OKTOBER!

  www.RLM.be

Sinds: 2008

Omschrijving: De gemeentelijke boom-
gaard Dopershoek werd aangeplant door 
VLM in het kader van landinrichting en 
werd later overgedragen aan de gemeente. 
Sinds 2008 werkt de gemeente Nevele samen 
met Regionaal Landschap Meetjesland 
voor het beheer van de boomgaard. Recent 
werden er 50 nieuwe fruitbomen geplant en 
bescherming rond de bomen geplaatst. Het 
is in deze boomgaard dat de voorbije jaren 
de Bogaardendag werd georganiseerd!

Situering: Dreven en bomenrijen Maldegem (omgeving Burkel) -  
Groot-Burkelkalseide, Grote Nieuwhofdreef, Paardedreef, Torredreef

Sinds: 2007

Omschrijving: Om het landschap rond Burkel te bewaren en te versterken, werden 
honderden zomereiken in dreven en rijen aangeplant. De bomenrijen vormen ideale 
oriëntatiepunten voor verschillende soorten vleermuizen. Ook talloze andere soorten 
genieten van deze investering.

GEMEENTEN 
IN DE KIJKER

HET LOKET ONDERHOUD BUITENGEBIED
Het inventariseren van kleine landschapselementen, zoals dreven en bomenrijen, 
gebeurt bij ons digitaal via DIPLA (DIgitaal PLAtform) in het kader van Loket 
Onderhoud Buitengebied (LOB). Het LOB stelt ons in staat om gemeenten te 
begeleiden bij de opmaak van een beheerplan voor dreven en bomenrijen. 

Het Regionaal Landschap Meetjesland houdt samen met Regionaal 
Landschap Schelde-Durme, Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen 
en Agrobeheercentrum Eco2 een studiedag voor gemeenten op vrijdag 
8 juni 2018 in het Vlaams Administratief  Centrum Gent. Daar stellen 
we de resultaten van het LOB-project voor en tonen we hoe we de 
begeleiding voor de gemeenten organiseren.

VRIJDAG 

8 
JUNI

HET LANDSCHAP KREEG EEN  
NIEUW KLEEDJE IN LOVENDEGEM

Situering: 
hoogspanningstraject 
Mercator - Horta

Sinds: 2015

Omschrijving: Netwerkbeheerder 
Elia plaatste in de periode 2015 - 2019 
een nieuwe hoogspanningslijn om te 
kunnen voorzien in de energiebehoeften 
van morgen. Deze 49 km lange 
hoogspanningslijn loopt van Kruibeke tot 

Zomergem en kruist daarbij Lovendegem. 
We plantten in 2015 verschillende 
bomenrijen in het grensgebied van de 
gemeenten Lovendegem en Zomergem. 
Deze bomenrijen zullen, eens ze wat 
verder ontwikkeld zijn, het zicht op de 
hoogspanningskabels en het Horta-
station sterk beperken. Voor de aanplant 
werd gekozen voor streekeigen plantgoed 
zodat ook de lokale fauna en flora kunnen 
meeprofiteren.

LANDSCHAPSKRANT / P. 4



NIEUWE 
KERKUILENWOONST 
IN LEMBEEKSE MOLEN

Situering: Westermolen,  
Windgatstraat, Lembeke

Sinds: 2016

Omschrijving: Er broedt al enkele jaren met succes een kerkuilenkoppel 
in de Westermolen. In 2016 werd de molen grondig gerestaureerd waardoor 
de kerkuilen het een jaar zonder hun vaste stek moesten stellen. RLM 
zorgde ervoor dat er een nieuwe nestbak werd geplaatst. In Kaprijke 
werden het afgelopen jaar heel wat nieuwe broedsels gemeld. Hopelijk 
mogen we komende lente ook opnieuw een kerkuilengezinnetje in de molen 
verwelkomen! 

LEVE(NDE) POELEN IN KNESSELARE

Situering: Herstel van de poel  
in de Blaktestraat

Sinds: 2002

Omschrijving: In Knesselare werden de voorbije 
15 jaar een heel aantal poelen hersteld of  gegraven.  
Kikkers, padden, salamanders en waterinsecten vinden 
er een geschikt leefgebied. Ook grotere diersoorten 
maken nuttig gebruik van de poelen als drinkplaats.

KERKUILEN 
HERKENNEN
Kerkuilen kan je op ieder 
continent terugvinden, met 
uitzondering van Antarctica. 
Kerkuilen hebben een grote 
kop met een wit hartvormig 
gezicht en gitzwarte ogen. Ze 
zijn meestal tussen de 30 en 44 
cm lang en dragen goudbruine 
veren met een bleke gestippelde 
onderzijde.

TRAGE WEGEN DOEN  
BEWEGEN IN ASSENEDE

Situering: Ter Eeckensche 
voetpad - trage weg tussen 

Vlasgaardstraat en Tereeken, met een trage 
verbinding in Ertvelde naar Biezenkouter

Sinds: 2010

Omschrijving: Heel wat vroegere 
buurtwegen zoals jaagpaden, kerkwegels, holle 
wegen, bospaden of  veldwegen zijn in het 
verleden verdwenen of  dreigen in de toekomst 
verloren te gaan. 

Deze trage wegen bieden nochtans heel wat 
mogelijkheden als wandel- of  fietspad! We 
werken samen met Tragen Wegen vzw en de 
gemeentes aan het herstel en de uitbouw van 
trage wegen als fietsvriendelijke verbindingen. 

In Assenede en Evergem kunnen de inwoners 
nu al enkele jaren rustig wandelen, fietsen 
en joggen in op Ter Eeckensche voetpad en 
de Ter Eeckschekerkweg terwijl ze van het 
landschap en de natuur genieten!

Situering: 
Rijversdreef

Sinds: 2015

Omschrijving: Met wat 
geluk groeien de jonge 
boompjes in de Rijvers-
dreef  straks uit tot forse, 
dikke populieren. Zo wordt 
deze trage weg een mooie 
plek waar ruiters, wande-
laars en fietsers van het 
kanaallandschap kunnen 
genieten. De aanplant van 
oude populierenklonen 
draagt bij tot het behoud 
van deze waardevolle 
boomsoort.

DE ZOMERGEMSE RIJVERSDREEF 
IS WEER EEN ECHTE DREEF

 LEES VERDER…

LANDSCHAPSKRANT / P. 4 LANDSCHAPSKRANT / P. 5



Situering: aanleg van een nieuw 
park tussen de verkaveling Vlasbloem 
en het milieupark

Sinds: 2017

Omschrijving: De gemeente richtte naast de 
nieuwe verkaveling Vlasbloem een groene oase 
in. Er werden naast een hoogstamboomgaard 
ook verschillende inheemse bomen en struiken 
aangeplant die veelal “bij-vriendelijk” zijn. Bijen 

zijn noodzakelijke bestuivers in de land- en 
tuinbouw en met deze aanplant kregen de nuttige 
insecten een duwtje in de rug. Bij de aanplantingen 
droeg RLM zijn steentje bij!

WIJ GAVEN IN 
WAARSCHOOT  
ZWALUWEN  
WIND ONDER 
DE VLEUGELS

Situering: Diverse locaties in de buurt van 
zwaluwkolonies

Sinds: 2015 

Omschrijving: Vooral huis- en boerenwaluwen 
hebben modder nodig om nestjes te bouwen, die 
modder halen ze vaak uit drinkpoelen in weides. 
Doordat veel drinkpoelen verdwijnen of  in de 
zomer droogstaan, is het moeilijker geworden om 
aan deze bouwstof  te geraken.

Daarom plaatsten wij in Waarschoot kunstnestjes 
en zwaluwtillen in de buurt van zwaluwkolonies 
zodat deze hun ei kwijt kunnen met een dak boven 
de veren.

Mensen die dichtbij een kolonie huis- of  boerenzwaluwen wonen, 
kunnen bij ons kunstnestjes kopen tegen een zeer voordelige prijs. 

EEN ZWALUWNEST GEZIEN?
Meld het ons via de zwaluwteller op  
www.RLM.be of  info@RLM.be!

GROENE WARANDE IN SINT-LAUREINS: PARK IN WORDING!

WERKEN AAN DE WEGEL IN EEKLO!

Situering: aanleg van  
een natuurlijke speel- en leerruimte  
op Basisschool De Wegel

Sinds: 2017

Omschrijving:In een vorige krant gingen we 
al uitvoerig in op de plannen van De Wegel. De 
school tovert samen met Regionaal Landschap 
Meetjesland, de provincie Oost-Vlaanderen en 
ontwerpbureau ‘Fris in het Landschap’ de vroegere 
verharde speelplaats om tot een kindgerichte en 
natuurlijke speel- en leerplaats. Dit gebeurt in 
verschillende fases. Recentelijk werd een groot deel 
van de verharding uitgebroken en vervangen door 
een speels heuvellandschap. RLM zorgde voor 
grotere bomen en struiken als plantgoed, samen met 
beschermingsmateriaal. 

Vrijwilligers hielpen om alles zorgzaam te planten 
terwijl stad Eeklo zorgde voor houtsnippers en 
boomstammetjes als afboording. Op die manier 
moeten de kinderen geen jaren wachten en kunnen 
ze dit jaar nog spelen en leren in het groen!

LANDSCHAPSKRANT / P. 6



GESTROOMLIJND LANDSCHAP: 
WAGEMAKERSBEEK - DRIESBEEK

In 2017 werd de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Meetjes-
land of  kortweg IOED Meetjesland erkend. Veneco werkt daarin samen 
met Cultuuroverleg Meetjesland (COMEET) en Regionaal Landschap 
Meetjesland.  

11 gemeenten in de regio (Aalter, Eeklo, Evergem, 
Knesselare, Lovendegem, Waarschoot, Wachtebeke, 
Zomergem, Sint-Laureins, Nevele en Maldegem) 
werken samen om het landschappelijk, bouwkundig en 
archeologisch onroerend erfgoed beter te beschermen, 
beter te onderhouden en als thema toegankelijker te maken.

 info@ioedmeetjesland.be

IOED MEETJESLAND 
VAN START

De valleien van de Driesbeek en 
de Wagemakersbeek vormen 
de landschappelijke verbinding 
tussen het Drongengoed,  
Het Leen en het Keigatbos. 
Ook dit jaar zijn wij opnieuw op zoek naar 
geschikte locaties voor het aanplanten/
herstellen van hagen, houtkanten, bomenrijen of  

hoogstamboomgaarden om dit valleilandschap te 
versterken. Ook de aanleg van poelen of  het ruimen 
van grachten kunnen in aanmerking komen.  
Ben je eigenaar van percelen in dit valleigebied? 
Dan kom jij misschien wel in aanmerking voor een 
betoelaagde aanplant! 

 info@RLM.be 
of  op www.RLM.be

WIJ VERHUIZEN!

        DIGITALE NIEUWSBRIEF
In januari verscheen onze eerste digitale maandelijkse nieuwsbrief  met als thema 
‘Wintertijd is knottijd’. Je hebt de eerste nieuwsbrief  gemist? Geen nood, via www.
RLM.be kan je onze nieuwsbrieven altijd raadplegen.

Teken in via www.RLM.be om onze nieuwsbrief  voortaan in je mailbox te ontvangen!

Wij verhuizen, maar gaan niet ver 
weg. Je kan ons nog tot eind april een 
bezoekje brengen in de Markstraat 
65, maar vanaf  mei nemen we onze 
intrek in het prachtige Huis Wallyn in 
de Markstraat 10 in Maldegem!

STAGE JOACHIM 
TEN EINDE
Joachim volgt een opleiding agro- en biotechnologie 
groenmanagement en koos de voorbije maanden voor 
een stage bij ons.

“Ik heb de straatbomen van Assenede, Bassevelde, 
Boekhoute en Oosteeklo geïnventariseerd voor het 
bomenbeheerplan van Assenede. 
Daarnaast deed ik controle van 
aanplanten van verschillende 
projecten. Ik inventariseerde 
houtkanten en knotbomen in 
Maldegem en Eeklo en werkte 
mee aan diverse kleinere 
projecten!”

Ondertussen is de stage van 
Joachim ten einde. Bedankt 
voor je inzet, Joachim!

FRISSE WIND
Dat we een nieuw logo hebben en onze krant 

in een nieuw kleedje steekt, had je vast al 
gemerkt. Frederik versterkte in november 
ons team als communicatiemedewerker 
en had direct zijn handen vol met onder 
meer de redactie van deze krant!

WEETJES UIT 
DE MEETJES

Elk jaar doen de provincie Oost-Vlaanderen, 
het Agentschap Natuur en Bos en Regionaal 
Landschap Meetjesland hun uiterste best om 
dier- en plantensoorten in het Meetjesland 
te helpen die het moeilijk hebben. Deze 
maatregelen variëren van het aanleggen van 
boomgaarden, poelen, knotboomrijen  en 
hagen tot het verspreiden van nestkasten. 
Zo zijn er het voorbije jaar heel wat werken 
uitgevoerd ten voordele van amfibieën, kerk- 
en steenuil, bruine kiekendief, zwaluw en 
vleermuis.

Ook dit jaar proberen we de Meetjeslandse 
fauna te helpen. In 2018 focussen we op 
zwaluw- en vleermuizensoorten! Heb jij 
zwaluwen of  vleermuizen bij je thuis of  in 
je buurt en wil je deze nuttige en prachtige 
beestjes een handje helpen? Of  heb je 
gewoonweg veel last van muggen? 

  info@RLM.be!
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KALENDER
(APRIL – SEPTEMBER)

DINSDAG 17, 24 APRIL en  
DINSDAG 8 MEI 19u30-22u30

VLEERMUIZENCURSUS
Tijdens de cursus bestuderen we de 
vleermuizen van naderbij en leren zo 
deze boeiende wereld kennen. Locatie: 
stationsgebouw, K. Astridplein 1, Eeklo

 www.natuurpunt.be

ZONDAG 29 APRIL 5.30u

OCHTENDSYMFONIE
Ervaar hoe het bos ontwaakt. Een gids met 
een uitstekend ochtendhumeur leert je de 
vogels herkennen aan de zang.

 www.hetleen.be

DINSDAG 1 MEI

MEETJESLANDSE  
GORDEL OP  
DE KREKENHAPPENING
Geniet van een fietstocht of  een wandeling 
in het krekengebied van Sint-Laureins. Op je 
tocht valt heel wat te beleven!

 www.meetjeslandsegordel.be

ZONDAG 6 MEI

VERRASSENDE  
NATUUR IN JE BUURT
Kijk op pagina 3 voor meer info.

 patrick.dedeyne@RLM.be, 050/70 00 42

DONDERDAG 17 MEI 19.30u - 21u

KLIMAATACADEMIE: 
ONTDEK EEN  
WINDMOLEN  
VAN BINNENUIT
Jan de Pauw (energiespecialist bij Ecopower) 
neemt ons mee naar het dak van het 
stadskantoor in Eeklo om zonnepanelen te 
bezichtigen. Hij toont ook de werking van de 
biomassacentrale en de binnenkant van een 
Eeklose windmolen. Deelname is gratis, maar 
de deelnemers moeten zich registreren op 
energieID en lid worden van de groep ‘Energie 
besparen Meetjesland’.

 www.klimaatacademie.be

ZONDAG 27 MEI 9.30u

MICRONATUUR
Workshop ‘werken met de microscoop’.  
We nemen de natuur letterlijk onder de loep.

 www.hetleen.be

ZONDAG 27 MEI 14 - 18u

SCHAPENDAG 
IN ASSENEDE
Je kan schapen zien scheren en de wol zien 
wassen, spinnen en vilten. Aan de bar drink 
je een wollig drankje. Locatie: Valkendijk 2, 
Assenede (via GPS Valkstraat 30 ingeven)

 Meetjeslandsekreken@NPMeetjesland.be

26 MEI - 3 JUNI

WEEK VAN  
DE KORTE KETEN
Tijdens de Week van de Korte Keten staan 
lokale hoeve- en streekproducten in de kijker. 
De campagne zoekt en verzamelt initiatieven 
van producenten, gemeenten, scholen, 
verenigingen, restaurants… 

 www.oost-vlaanderen.be

ZONDAG 3 JUNI  
MEETJESLANDSE  
SCHAPENDAG
Op zondag 3 juni 2018 vormt het Provinciaal 
Streekcentrum de Huysmanhoeve het decor 
voor de Meetjeslandse schapendag.  Kom naar 
Provinciaal Streekcentrum de Huysmanhoeve 
voor de tentoonstelling van meer dan 15 
schapenrassen en knuffel de kleine lammetjes! 
Je vindt er ook diverse informatiestanden rond 
voeding voor schapen, agrarisch natuurbeheer 
via schapenbegrazing en zoveel meer. 
Uiteraard kun je er ook terecht voor enkele 
demo’s rond klauwverzorging bij schapen en 
het scheren van schapen.   

 meetjeslandseschapendag@gmail.com 
of  0473/933110

ZONDAG 3 JUNI

MEETJESLANDSE  
GORDEL: FIETSER  
ZOEKT BOER
Fiets langs verschillende landbouwbedrijven en 
andere initiatieven die streekproducten maken 
of  verkopen.

 www.meetjeslandsegordel.be

ZATERDAG 9 JUNI

1 000 SOORTENDAG AAN 
DE KANAALBERMEN
Hoeveel soorten planten en dieren zouden 
in de bermen langs het kanaal Gent-Brugge 
voorkomen?

 www.NPMeetjesland.be/1000soorten

DONDERDAG 21 JUNI

INSPIRATIEDAG  
VOOR POPULIEREN
Kijk op voorpagina voor meer info.

 www.RLM.be

ZONDAG 24 JUNI 9.30u

PITTIG GEKRUID
Ga mee op stap en maak kennis met de 
kruiden uit de bosrand.

 www.hetleen.be

ZONDAG 1 JULI 13u - 17u

SPEELEROPBOS!
Kom de hele namiddag spelen in het bos. 
Breng je picknick mee en kom alvast in 
de juiste sfeer. Vanaf  13u is er een bos vol 
workshops en andere leuke activiteiten. Je 
vindt er RLM terug met een infostand over 
natuurlijke speelruimte!

 www.speeleropbos.be

ZONDAG 29 JULI 9.30u

VLIEZIGE VLEUGELS
Bij deze wandeling door het bos maak je 
kennis met wat er zoal zoemt, vliegt en kruipt 
tussen de bomen en struiken van het bos.

 www.hetleen.be

18 AUGUSTUS TOT 27 OKTOBER

CURSUS  
NATUURVERKENNER  
IN HET MEETJESLAND 
Interactieve en wervelende instapcursus voor 
natuurliefhebbers. Met 5 theorielessen en 5 
activiteiten.

 www.cvn.natuurpunt.be,  
thijs.himpe@cvn.natuurpunt.be

 

ZATERDAG 18 AUGUSTUS 20u

GEFLADDER  
EN GEFONKEL
Na een uitgebreide uiteenzetting over het 
leven van vleermuizen gaan we op stap met 
de batdetector om ze in levenden lijve waar te 
nemen.

 www.hetleen.be

ZONDAG 19 AUGUSTUS

FARMWALK: 
OP WANDEL IN  
DE BOERENNATUUR
Kijk op pagina 2 voor meer info.

 korneel.verslyppe@agrobeheercentrum.be

COLOFON
Regionaal Landschap Meetjesland vzw is een organisatie die samenwerkt met en ondersteund wordt door Europa, de Vlaamse Overheid, de Provincie Oost-Vlaanderen, de gemeenten Assenede, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Lovendegem, Maldegem, 
Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot en Zomergem, de Polderbesturen en verenigingen actief rond natuur en landschap, recreatie en toerisme, landbouw en jacht. RLM werkt aan een draagvlak voor natuur en landschap in het Meetjesland. Door het 
verstrekken van informatie, het sensibiliseren en het realiseren van kleine projecten, leren we de inwoners waardering te hebben voor hun streek. Onze voornaamste pijlers zijn: focus op soorten, werken aan landschap, hoogstamboomgaarden en 
natuur- en landschapsbeleving.

De landschapskrant wordt gratis verspreid op 56.000 exemplaren en is een uitgave van Regionaal Landschap Meetjesland vzw, Marktstraat 65, 9990 Maldegem

www.RLM.be  regionaallandschap.meetjesland info@RLM.be 050 70 00 42 / Verantwoordelijke uitgever: Geert De Roo

Vormgeving: 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, Adelheid De Deyne, Patrick De Deyne, Ralph Maréchal, Sander Carael, Viola van Rossum, Frederik Van Beveren, Wouter Deventer.

Alle foto’s zijn eigendom van RLM of huisfotografe Eva Claeys, tenzij anders vermeld. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

PRIJSVRAAG
Wie de krant aandachtig heeft gelezen weet dat het Regionaal 
Landschap Meetjesland in het najaar drie nieuwe gezichten heeft 
verwelkomd. Weet jij hun naam nog? (de voornaam volstaat)

Stuur ons de juiste drie namen voor 2 mei per mail naar  
info@RLM.be. Uit de correcte antwoorden loten we iemand die het 
boek ‘de Meetjeslande Bossen’ en een wandel- en fietskaart van het 
Meetjesland wint!

? ?


