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BESTE LEZER
De lente staat vaak symbool voor een frisse 
start, een nieuw begin. Ook bij Regionaal 
Landschap Meetjesland is er heel wat 
nieuws te rapen: een nieuwe woonst, nieuwe 
projecten en de verwelkoming van Lochristi 
als kersverse gemeente binnen Regionaal 
Landschap Meetjesland.

In deze Landschapskrant benadrukken we graag het 
belang van de samenwerking met de inwoners van onze 
partnergemeentes en de verenigingen die er actief  zijn. 

Laat het duidelijk zijn dat zij onmisbare partners voor 
ons zijn! 

Spijtig genoeg moesten wij noodgedwongen onze 
thuisbasis in Maldegem verlaten, maar als inwoner van 
Eeklo ben ik trots dat Regionaal Landschap Meetjes
land in het Streekhuis Heldenpark een nieuw onderdak 
heeft gevonden. Wie een bezoekje wil brengen, vindt 
ons daar op de tweede verdieping. 

Dit voorjaar starten we met enkele mooie nieuwe pro
jecten, die elk op hun beurt niet kunnen slagen zonder 
de medewerking van inwoners. 

Je leest er meer over verderop in deze krant. Met Regio
naal Landschap Meetjesland brengen we inwoners en 
partners samen rond een wervend landschapsverhaal 
dat inspireert en voor verbondenheid zorgt. Want aan 
de slag gaan voor het landschap, dat doen we samen. 
Zo gaan we samen voor meer kwaliteitsvolle land
schappen, geïnspireerd door het verleden en klaar voor 
de toekomst.

Lut De Jaeger

Voorzitter Regionaal Landschap Meetjesland

IN DE KIJKER

 info@RLM.be  www.RLM.be

WIJ VERHUIZEN

SAMEN  
AAN DE SLAG

WEETJES  
UIT DE MEETJES

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

MEI

WIJ VERHUIZEN! 
JE VINDT ONS  

VANAF MEI  
IN HET HELDENPARK,  
OOSTVELDSTRAAT 91,  

TWEEDE VERDIEPING, EEKLO
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KOM NAAR 
BUITEN

LANDSCHAPS
WEDSTRIJD 2.0
Na een succesvolle eerste editie van de 
Landschapswedstrijd, besloten we een tweede 
editie te lanceren. Heb je een idee voor een 
kleinschalig project in het Meetjesland dat je 
op korte termijn kan uitvoeren? Wil je jouw 
leefomgeving versterken op vlak van natuur en 
landschap? Wil je dat de mensen in je buurt 
ook kunnen mee genieten? Bezorg ons jouw 
projectideeën voor 31 augustus 2020!

Wie mag er deelnemen?

Particulieren en verenigingen wonend of  
gevestigd in Aalter, Assenede, Deinze, Eeklo, 
Kaprijke, Lievegem, Lochristi, Maldegem en 
SintLaureins mogen deelnemen.

Zie pagina 4 voor inspiratie.

 Wedstrijdformulier en reglement te vinden 
op www.RLM.be

INSPIRATIEDAG 
TRAGE WEGEN

 www.RLM.be

VERRASSENDE NATUUR  
IN JE BUURT!

OP SPEURTOCHT DOOR 
HET WONDERWOUD  
IN LOCHRISTI
Het wonderwoud wordt een van de vier groenpolen van 
Gent. In dit wondere woud laten het Agentschap voor Na
tuur en Bos en hun partners de natuur spontaan ontwik
kelen en zal verwondering en beleving centraal staan. De hoge 
zandbergen, het groeiende bos en het vele water zullen dit tot een 
avontuurlijke plek maken voor iedereen. Het gebied is nog niet publiek toegankelijk, 
maar af  en toe wordt een tipje van de sluier gelicht via een gegidste wandeling. Eer
der werden al de inrichtingsplannen uit de doeken gedaan, maar deze keer gaan we 
op zoek naar wat dit gebiedje nu al te bieden heeft voor de natuur. We speuren naar 

vlinders, libellen en andere insecten. De groene specht en buizerd zijn hier 
al een vaste waarde, en ook reeën laten zich soms spotten. Langs het 

water speuren we naar waterbeestjes, oeverzwaluwen en ijsvogels. 
Er zullen ook heel wat bloeiende planten te zien zijn, waaronder 

de prachtige bijenorchis.

Gratis, voor jong en oud, doch inschrijven verplicht 
(want plaatsen beperkt): www.RLM.be 

Afspraak: 14 uur, tijdelijke ingang via de Veldstraat,  Lochristi 
(op wandelafstand van de dorpskern). De  wandeling duurt ca. 2 

uur, stapschoenen aanbevolen.

Info: Patrick De Deyne, 0478 57 12 41, patrick.dedeyne@RLM.be

ZONDAG 

21 
JUNI

BOGAARDENDAG
Op zondag 11 oktober houden we onze 
tweejaarlijkse Bogaardendag. Heb je 
hoogstamfruit, breng dit zeker mee voor 

onze kookworkshops of  sappentrapper! 

Decor voor dit gezellige evenement zal 
het Kasteel van Poeke zijn. Noteer maar 
al in je agenda! Meer info lees je in onze 
volgende krant.

 www.RLM.be

ZONDAG 

11 
OKTOBER

DINSDAG 

20 
OKTOBER

ERFGOEDWANDELING  
IN KAPRIJKE

Kaprijke heeft een rijk en bewogen verleden. Tijdens haar bloeiperiode was 
 Kaprijke een welvarende stad. Geteisterd door opeenvolgende oorlogen herrees 
het meermaals  nu als dorp  uit de as. Armoede bracht veel Kaprijkenaren er toe 
om hun geluk ver van huis te beproeven. Een ervaren gids leidt ons rond door de 
dorpskern, waar nog heel wat erfgoedkundige bezienswaardigheden te zien zijn. 
Je komt o.a. te weten wat de link is tussen Kaprijke en groengele tractoren, wie 
die man met de toeter is en welke weldoener er  tot spyse der wormen  begraven 

ligt. Na de wandeling is er nog kans om gezellig na te praten 
in een plaatselijk café. 

Gratis, doch inschrijven verplicht.

Afspraak: zondag 17 mei, 14 uur, Kiosk aan plein 
Kaprijke, de wandeling duurt ca 1,5 uur. 

Info: Patrick De Deyne, 0478 57 12 41,  
patrick.dedeyne@RLM.be

Organisatie: RLM i.s.m. de Meetjeslandse Gidsen

 www.RLM.be

ZONDAG 

17 
MEI

De hoogstamboomgaarden staan binnenkort weer volop in bloei en zullen ons in 
het najaar voorzien van heerlijk fruit. 

Heb je te veel fruit? Ben je op zoek naar plukkers? Ben je op zoek naar vers fruit 
uit de boomgaard? 

Neem een kijkje op goedgeplukt.be waar we fruitaanbieders en  
plukkers samenbrengen.

i.s.m.

LANDSCHAPSKRANT / P. 2



DRONGENGOED OP DREEF
Dreven en bomenrijen bepalen sterk het uitzicht van het landschap 
van het landschapspark Drongengoed. Met het PDPOproject Dron
gengoed op Dreef  zetten we ons in voor een goed beheer van deze 
landschappelijk waardevolle elementen zodat ze kunnen behouden 
blijven. We overleggen dan ook met eigenaars rond de opmaak van 
een beheerplan en uitvoerende werken.

Hoe gaan we te werk?

Eigenaars uit de gemeentes Aalter, Eeklo, Lievegem en Maldegem 
kunnen deelnemen aan een snoeiopleiding om zelf  het beheer op een 
goede manier aan te leren of  ze kunnen via dit project de onderhouds
werken gedeeltelijk gesubsidieerd laten uitvoeren. Daarnaast kan men 
instappen in een beheerplan om zo beroep te kunnen doen op een 
leidraad bij het beheer en behoud van de bomen.

Heb je een dreef  of  bomenrij? Wil je advies rond het beheer van de 
bomen? Wil je graag je handen uit de mouwen steken en helpen bij het 
behoud van dreven en bomenrijen? Wil je graag een opleiding volgen 
om bomen beter te leren beheren?

Neem dan contact met ons op!

 sander.bruylants@RLM.be

Platteland Plus Vlaanderen en provincie OostVlaanderen investeren in hun platteland.

LANDSCHAPSPARK  
DRONGENGOED
ONTHAALVISIE VOOR  
HET LANDSCHAPSPARK
Het landschapspark Drongengoed had nood aan een 
strategische visie op het onthaal, bereikbaarheid en 
duurzame mobiliteit. Met de hulp van studiebureau 
Lama werkten we aan een onthaalplan en visie. Het 
doel van de visie gaat verder dan een toeristischrecrea
tief  verhaal. Er  worden suggesties gedaan om het land
schap te beleven, landschappelijke structuren te ver
sterken en het cultuurhistorische verhaal te vertellen. 
Hierbij moet men uiteraard rekening houden met de 
draagkracht van natuur en landbouw in het gebied. We 
spreken van suggesties, want de onthaalvisie is slechts 
een leidraad en inspiratiebron waarmee partners en ge
meenten op korte of  lange termijn aan de slag kunnen.  

Wil je nog meer lezen en de volledige kaart zien? Surf  
naar www.landschapsparkdrongengoed.be.

LANDSCHAPSPARK DRONGENGOED

 #DRONGENGOED

WWW.LANDSCHAPSPARKDRONGENGOED.BE

GEEN EINDPUNT VOOR  
HET LANDSCHAPSPARK  
DRONGENGOED
De termijn van het Strategisch Project landschapspark 
Drongengoed liep eind januari af, maar dit betekent 
uiteraard niet het einde van het landschapspark Dron
gengoed. Op vrijdag 24 januari nodigden we alle part
ners uit voor een ontbijtvergadering waarbij de toe
komst van het landschapspark werd besproken. Met 
het onthaalplan werd alvast een visie 
op tafel gelegd waarmee de ver
schillende partners aan de slag 
kunnen. Ook de communica
tie rond het landschapspark 
zal niet stilvallen, we blijven 
evenementen promoten 
en informatie bieden op al 
onze communicatiekanalen.

ERFGOEDROUTES TUSSEN BOER EN BOS
Ontdek de natuurlijke erfgoedroutes in de Meetjeslandse bos
sengordel. BOS+ ontwikkelde 5 nieuwe wandelroutes en één 
fietsroute in het Meetjesland. In de routes wil men typische ele
menten van het levend erfgoed in deze regio in de kijker zetten. 
Deze tonen hoe oude en nieuwe praktijken uit het Meetjesland 
de streekidentiteit in grote mate bepaald hebben (en nog steeds 
bepalen!). Bovendien illustreren ze sterk hoe nauw landbouw en 
natuurbeheer met elkaar verbonden zijn.

 www.tussenboerenbus.be

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

Scharnierpunt

Hier kan je parkeren, proeven 
van lokale horeca of  je tocht 
aanvatten

Ambassadeur of  gastheer

Krijg insider tips van de am
bassadeurs en gastheren van 
het landschapspark

Loop

Maak een lus rond het hart 
van het landschapspark en ont
dek van daaruit de bijzondere 
plekjes

Radialen

Verken de omliggende land
schappen en dorpen via deze 
verbindingen

Detail uit visiekaart



Enkelen van hen zijn al met hun 
idee aan de slag gegaan! Op 22 fe
bruari hielden de initiatiefnemers 
van #WePlogLievegem alvast 
een eerste kick-off moment in ’t 
Oud Liefken waarbij hun idee 
werd toegelicht aan de geïnteres
seerden.

SAMEN 
AAN DE SLAG!
INWONERS EN 
VERENIGINGEN
LAUREATEN LANDSCHAPS
WEDSTRIJD AAN DE SLAG
De Landschapswedstrijd is een uitstekend voorbeeld van hoe  Meetjeslandse 
inwoners, verenigingen en organisaties met ons kunnen samenwerken. 
De wedstrijd heeft als doel kleinschalige projecten die het Meetjesland 
 versterken op vlak van natuur en landschap te ondersteunen. 

WIJK OP 
MAAT IN  
LIEVEGEM
De gemeente Lievegem en 
Regionaal Landschap Mee
tjesland sloegen de handen in 
elkaar om de wijk tussen de 
kern van Waarschoot en de 
Lembeekse Bossen een op
knapbeurt te geven in de vorm 
van een buurtplan. 

Buurtbewoners worden in alle 
fases van het project  betrokken. 
Om de mensen te betrekken 
houden we niet alleen info
vergaderingen en buurtfeesten, 
maar informeren we ook via 
“Het Berkenboompje”, een 
krantje om het nieuws uit de 
wijk over te brengen aan de 
 bewoners.

 www.RLM.be

AAN DE SLAG  
IN JE EIGEN OMGEVING
Houtkanten, bomenrijen, hoogstamboomgaarden en andere kleine land
schapselementen geven het Meetjeslandse landschap haar karakteristieke uit
zicht. Talloze vogels, kleine zoogdieren, insecten en plantensoorten zijn van 
dit landschap afhankelijk. Wij besteden aandacht aan de leefomgeving van 
diersoorten uit de streek zodat deze niet uit het Meetjesland verdwijnen. Als 
inwoner van het Meetjesland ben je hiervoor een onmisbare partner.

Een volledig overzicht van wat je in je omgeving kan aanpakken en welke die
ren en planten je er mee helpt, kan je vinden op www.RLM.be. Het inzaaien 
van een bloemenrand is een perfect voorbeeld.

De jury koos eind november tien laureaten die met hun toegekende budget aan 
de slag mogen:

1. Basisschool De Beuk: Vergroening speel en leerplaats in Aalter
2. Stephan Boulez: Educatieve deelboomgaard in Merendree
3. Natuurpunt Meetjeslandse Kreken: Educatieve picknickbanken in Meetjes

lands Krekengebied
4. Natuurpunt & Partners Meetjesland: Bomen voor de toekomst in het Mee

tjesland
5. Tim Maenhout: Ploggen voor Lievegem
6. Bewonersplatform Oosteeklo: Parking MakeOver in Oosteeklo
7. Natuurpunt De Ratel: Oude grazers zorgen voor nieuwe natuur in Me

rendree
8. Bijenwerkgroep Assenede: Bijenkorf en tuin in Assenede
9. Bart Van Canneyt: De Tuin van Heden in SintLaureins
10. Sara Stappers: Buitenklas in historische landschapstuin in Bassevelde

Zelf  ook een idee? Doe gerust zelf  ook mee. Meer info vind je op pagina 2.

© gettyimages
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DIGITALE  
SPELLETJESTOCHT
Er werd een digitale spelletjestocht met tablet 
ontwikkeld voor het Meetjeslandse krekenge
bied en het Drongengoedgebied in de vorm 
van een app. Wie met de tablet op stap wil, kan 
bij Regionaal Landschap Meetjesland een ta
blet met app ontlenen. GBS De Duizendpoot 
uit Bassevelde ging er bijvoorbeeld mee op stap 
in het Drongengoed en VBS De Springplank 
uit SintLaureins ging er mee op tocht in het 
Meetjeslandse krekengebied. Wie interesse 
heeft in een digitale spelletjestocht kan contact 
opnemen via info@RLM.be.

SCHOLEN
Scholen zijn voor ons erg belangrijke partners voor de aanleg van natuurlijke speel- en leerruimten, maar ze gaan ook graag op pad met onze educatieve digitale 
spelletjestochten van LIFE ANIMATED. Heel wat scholen gaan ook samen met een gids aan de slag met onze zwaluwenworkshops, nemen enthousiast deel aan 
ons Buurten met Erfgoedproject en helpen regelmatig bij plantacties. 

GROENE SPEELRUIMTE
In november kregen we heel wat hulp van de leerlingen, 
leerkrachten en (groot)ouders van Basisschool De Ark 
in Strobrugge (Maldegem) bij het planten van plant
goed om van hun speelplaats een groene speel en 
leerplek te maken. 

Ook in de Triangel in Lievegem zitten ze niet stil! Tij
dens een pedagogische studiedag werkten leerkrachten 
en begeleiders verder aan de realisatie van een groene 
speel en leerplaats die aangepast is aan de noden en wen
sen van kinderen met een beperking.

Doorheen het Meetjesland zijn enkele tientallen scholen met steun en begeleiding 
van RLM en de provincie OostVlaanderen bezig met het omtoveren van hun 
verharde speelplaats in een groene speel en leerruimte.

PLANTACTIE  
MET VRIJE 
 BASISSCHOOL 
TWINKEL
Vrije Basisschool Twinkel uit Oostwinkel 
hielp ons en de gemeente Lievegem met 
de heraanplant van de boompjes langs de 
Leendreef  in Oostwinkel. Dankjewel!

GEÏNTEGREERD FAUNAPLAN
Dieren op het platteland kunnen heel wat ecosysteemdiensten leveren 
zoals bestuiving en natuurlijke plaagbeheersing.

Anderzijds krijgen land en tuinbouwers te kampen met opportunis
tische soorten (zoals bladluizen, everzwijnen, ganzen, kraaiachtigen, 
duiven…) die zich aan de nieuwe praktijken en technieken hebben aan
gepast en zo vaak ongewenste gasten worden. Dit in combinatie met de 
achteruitgang van de biodiversiteit op het platteland zorgt ervoor dat de 
ecosysteemdiensten afnemen.

Via dit project willen we een geïntegreerd faunaplan uitwerken om een 
evenwicht te zoeken tussen gewenste en ongewenste soorten, afgestemd 
op de diverse doelgroepen die op het platteland wonen en werken. Op 
die manier creëren we winwinsituaties voor een duurzaam platteland.

 sander.carael@RLM.be

NIEUWE PROJECTEN
In het najaar van 2019 kregen we het goede nieuws dat we van start mogen gaan met drie nieuwe projecten.  
Voor elk van hen is het belangrijk om samen te werken met de inwoners van het Meetjesland, want alleen lukt het ons niet!

LANDSCHAPSKRANT / P. 5



ZILVERGROEN 
Bij Zilvergroen willen we de natuur binnenbrengen in 
en rond zorginstellingen. Ook willen we de mogelijkheid 
geven om met een beperkte mobiliteit aan natuurbele
ving te doen. In een notendop: we willen met dit project 
ouderen in het Meetjesland een aangename oude dag 
bezorgen door hen de positieve effecten van de natuur 
te laten ervaren. We richten ons hierbij vooral op ou
deren met dementie in zorgcentra en begeleid wonen. 
Expertisecentrum Dementie OostVlaanderen Paradox 
is copromotor in dit project.

Het project steunt op twee pijlers. Een eerste pijler richt zich op de natuurbeleving bin
nen. Om deze doelstelling te bereiken, werken we aan:
- een natuurkoffer
 een natuurdome
 natuurlijke interieurinrichting
De tweede pijler draait dan weer rond natuurbeleving buiten. Hierbij richten we ons op 
het fysiek vergoenen van de omgeving in en rond rusthuizen en het verkennen van na
tuur in de buurt via rollator en rolstoeltoegankelijke wandelpaden.

 elien.desnerck@RLM.be

LANDSCHAPSBEHEER OP MAAT
Knotbomen, hagen, poelen… Je hebt er de nodige tijd en kennis voor nodig om 
deze te kunnen onderhouden. Bij gebrek aan beheer scheuren knotbomen uit, 
vallen nestkasten uit elkaar, kraken toppen van hoogstammige bomen af  en ver
landen poelen. Dit staat verdere groei en ontwikkeling van het landschap en de 
natuur in de weg. Goed beheer is noodzakelijk, maar is in de praktijk niet altijd 
eenvoudig.

Voorbeeld uit de praktijk

Christl baat samen met haar man Stefaan Logies De Molenkreek uit in SintMar
griete. “Enkele jaren geleden plantte het Regionaal Landschap Meetjesland bij 
ons een gemengde haag (mei en sleedoorn) en een hoogstamboomgaard aan.” 
Enkele jaren later werd de boomgaard zelfs uitgebreid. “Wij beschikken echter 
niet over het juiste materiaal om de snoeiwerken op een efficiënte manier uit te 
voeren. Momenteel doen we alles met de hand, maar door de vele meters haag is 
dat niet zo evident. We hadden dus graag ondersteuning gehad bij het beheer van 
onze hagen en de hoogstamboomgaard, maar ook bij het knotten van de wilgen.” 
Christl gaf  al aan interesse te hebben in ons project. 

Bevraging

We werken aan een methode om particulieren, landbouwers en anderen te ad
viseren, informeren en begeleiden om het onderhoud van hun poelen, hagen, 
knotbomen, nestkastjes enzovoort goed uit te voeren. Om een zicht te krijgen op 
de moeilijkheden die landbouwers en particulieren zoals Christl ervaren, starten 
we een bevraging. Wie interesse heeft in dit project, nieuws wil ontvangen en wil 
deelnemen aan de enquête kan zich vrijblijvend inschrijven via:

 het contactformulier op onze website via www.RLM.be 
 het contactformulier hieronder.

 sander.carael@RLM.be

Voornaam: ...................................................................................................................

......................................................................................................................................

Familienaam:  ...............................................................................................................

......................................................................................................................................

Adres (straat, huisnummer, gemeente):  .......................................................................

......................................................................................................................................

Telefoonnummer:  ........................................................................................................

Email:  .........................................................................................................................

Ik ben: o Landbouwer o Particulier o Andere

Indien andere, beschrijf:  ..............................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Beheerobjecten in bezit:
o	 Knotboom
o	 Houtkant
o	 Haag / Heg
o	 Solitaire boom
o	 Hoogstamfruit
o	 Dreef  / bomenrij
o	 Bosje

o	 Gracht
o	 Poel
o	 Grasland
o	 Berm
o	 Nestkast
o	 Perceelsrand
o	 Andere

Indien andere, beschrijf:  ..............................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

GELIEVE DIT FORMULIER UIT TE KNIPPEN EN OP TE STUREN NAAR  
REGIONAAL LANDSCHAP MEETJESLAND VZW, OOSTVELDSTRAAT 91, BUS 4, EEKLO.

#

HOE KAN JIJ MEE HELPEN OM OUDEREN  
EEN AANGENAME OUDE DAG TE BEZORGEN?
Deel je kennis en ervaringen

Om onze doelstellingen te kunnen bereiken is het essentieel om een netwerk van 
professionelen en vrijwilligers uit te bouwen die de nodige kennis hebben. Werk jij 
in de (bejaarden)zorg of  heb je veel ervaring met personen met dementie en heb je 
zin om mee na te denken over de inhoud van de koffer? Contacteer ons!

Verzamel beeldmateriaal

Een veelgebruikte en bewezen techniek in de ouderenzorg is het gebruik van prik
kels die herinneringen oproepen bij de persoon met dementie. Ook wij wensen dit 
toe te passen in ons project. Heb je oude filmpjes over het Meetjesland, over oude 
gebruiken of  landschappen? Laat het ons dan weten en misschien verschijnt jouw 
filmpje binnenkort in onze natuurdome.

© gettyimages
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WEETJES UIT  
DE MEETJES

BEDANKT KNOTTERS!
Ook deze winter gingen onze knotters aan de slag! In totaal werden er 
een 170tal knotbomen geknot en 70m houtkant afgezet.

Bedankt voor de samenwerking, knotters!

Ook interesse om je handen uit de mouwen te steken in de frisse bui
tenlucht? Maak een knotprofiel aan op www.goedgeknot.be.

BIJ EN AKKER VOGEL
VRIENDELIJK  
MEETJESLAND!
Een bloemenrand oogt niet alleen mooi, maar is 
een heerlijk buffet voor bijen, vlinders en andere in

secten. Op hun beurt profiteren akkervogels van het 
aanbod aan voedsel (insecten en zaden) en dekking.

Regionaal Landschap Meetjesland biedt hiervoor een 
zaadmengsel aan*.

• Bij een bezoekje aan een gemeentelijke dienst in april/mei kan je een gratis zaad
zakje meenemen uit de ‘bijenbox’.

• Heb je een grotere oppervlakte om in te zaaien? Neem met ons contact op en dan 
kom je in aanmerking voor een extra hoeveelheid zaad aan een miniem bedrag.

• Heb je een oppervlakte (+400m²) ter beschikking in de ruime omgeving van de Rij
kestraat, Oosteeklo (geelgorsgebied)? Dan kan je misschien genieten van een extra 
vergoeding.

• Ben je imker? Dan maken we voor jou een speciaal zaadpakket op maat van je bijen.

 info@RLM.be *zolang de voorraad strekt

© gettyimages

Tussen 2017 en 2019 werd samen met Agrobeheercentrum Eco² in het pro
ject Hout=Goud onderzocht of  het noodzakelijke beheer van houtkanten 
en knotbomen kan bijdragen tot de energietransitie op lokaal niveau. De 
resultaten waren positief. Voor een genuanceerde blik op de resultaten kan je 
het eindrapport nalezen op www.RLM.be.

HOUT VAN 
GOUDWAARDE

© gettyimages

EEN THUIS 
VOOR DE 
HUISMUS
Hoe kan je mussen helpen?

Door je tuin vogelvriendelijk in te rich
ten! Met  planten en bomen die insec
ten aantrekken of  zaden leveren, help je 
mussen aan voedsel. ‘s Winters een zaad
mengsel voederen en vetbollen hangen, 
helpt hen ook al een groot stuk op weg. 
Hagen zijn uitstekende schuilplaatsen en 

bieden broedgelegenheid, maar ze verkiezen om onder je dakpannen te wonen. 
Een mussenkast of  hotel is een alternatief  voor het gebrek aan nestplaatsen. 
Plaats ze best zo hoog mogelijk. Mussen nemen graag een water of  stofbad. 
Een waterschaal of  vijvertje met aflopende oever is voor hen al genoeg.

 www.RLM.be

 info@RLM.be

Hoe helpt Regionaal Landschap Meetjesland de huis-
mus?

Wij helpen jou graag met advies voor een huismusvriendelijke 
tuin inrichting. De keuze van plantgoed is erg belangrijk. Ook kan 
je bij ons mussenkasten aanschaffen tegen een zeer voordelige prijs 
omdat deze gesubsidieerd worden. Ook voor andere tips ben je bij 
ons aan het juiste adres!

INRICHTEN WINTEROBJECTEN 
VLEERMUIZEN

Forten, bunkers en ijskelders hebben naast hun erfgoed
waarde ook een belangrijke functie als overwinterings
plaats voor vleermuizen. In het Meetjesland zijn er veel 
bunkers te vinden, denk maar aan deze van de Holland
stellung.

Hoe kan jij de vleermuizen helpen?

Mensen kunnen deze nuttige insecteneters gemakkelijk 
helpen door ervoor te zorgen dat de overwinteringsplekken 

toegankelijk blijven voor vleermuizen. Soms kan het ook helpen 
om een object vleermuisvriendelijk in te richten.

Je kan ook je omgeving inkleden met houtkanten, hagen of  bomenrijen. Zo vin
den de vleermuizen beter hun weg naar de overwinteringsplaatsen.

Wil je vleermuizen een hart onder de riem steken? Contacteer dan het Regionaal 
Landschap Meetjesland, wij kijken dan samen naar de inrichtings en subsidië
ringsmogelijkheden.

 sander.bruylants@rlm.be

HAKSELAAR TER BESCHIKKING 
VOOR HET ONDERHOUD VAN  
KNOTBOMEN EN HOUTKANTEN

Bedankt aan iedereen die meewerkt aan het onderhoud van knotbomen en houtkanten. 
Deze dragen bij aan een klimaatgezond landschap. Ze zorgen voor een betere waterhuis
houding, bescherming tegen wind, zorgen voor meer biodiversiteit en voor een betere 
bodemvruchtbaarheid. 

Het onderhoud levert hout. Met de rest van het takkenhout kan je een takkenril aanleg
gen of  ermee terecht op het recyclagepark. Uiteraard kan je ook de takken ter plaatse 
verhakselen. In openlucht verbranden is verboden.

Vzw SVAL verhuurt een houthakselaar, opgebouwd op een wagen met hoogtekipper. De 
houtsnippers kunnen ingeleverd worden tegen een korting op het gebruik van de hout
hakselaar. De snippers worden gedroogd en ingezet als lokale hernieuwbare en CO2
neutrale biobrandstof  voor verwarmingsinstallaties. De snippers zijn ook bruikbaar als 
bodembedekker of  grondverbetering in de tuin.

 www.SVAL.be #klimaatgezond
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SAVE THE DATES:
ZONDAG 11 OKTOBER 2020

BOGAARDENDAG
Locatie: Kasteel van Poeke,  
9880 Aalter

 www.RLM.be

DAG 20 OKTOBER 2020

INSPIRATIEDAG  
TRAGE WEGEN
Zie pagina 2.

 www.RLM.be

KALENDER

23 APRIL

AUTO EN FIETSDELEN 
VERSTERKEN IN JOUW 
 GEMEENTE

Kom luisteren en denken in Eeklo en druk 
mee jouw stempel op het succes van auto 
en fietsdelen.  

 www.npmeetjesland.be

MEI-SEPTEMBER

TUSSEN LEIE EN SCHELDE
Natuurpunt tussen Leie en Schelde houdt 
het hele jaar door activiteiten zoals wan
delingen in het Leie en Scheldegebied. 
Bekijk onze website voor een overzicht.

 www.RLM.be

ZONDAG 17 MEI

ERGOEDWANDELING  
IN KAPRIJKE
Zie pagina 2.

 www.RLM.be

29 TOT 31 MEI

ARCHEOLOGIEDAGEN
Tijdens de Archeologiedagen kan je 
deelnemen aan leerrijke, avontuurlijke en 
speelse activiteiten om meer te weten te 
komen over archeologie in al haar facetten.

 www.archeologiedagen.be

MAANDAG 1 JUNI 

FIETS EN ONTDEK
Gratis bewegwijzerde fietstocht langs 
toeristische attracties in SintLaureins en 
omgeving.
Organisatie: Toeristische Adviesraad 
SintLaureins

 www.sintlaureins.be/toerisme

JUNI TOT SEPTEMBER

HUYSMANHOEVE’S ZOMER
Een zomer lang activiteiten op de Huys
manhoeve.
Locatie: Huysmanhoeve, Bus 6, 9900 
Eeklo
Organisatie: vzw Plattelandscentrum

 www.plattelandscentrum.be

ZONDAG 7 JUNI 2020

FIETSTOCHT TUSSEN  
POEKE EN POELBERG,  
FIETSEN LANGSHEEN  
KASTEEL EN MOLENS

Organisator: Pasar Plus Meetjesland
Dagtocht van 50 km. Vertrek aan de kerk 
in Lotenhulle, we passeren door de tuin 
van het kasteel in Poeke en trekken zo ver
der naar Vinkt en Aarsele. We picknicken 
op de Poelberg. In de namiddag bezoeken 
we de Hostensmolen te Ruiselede, het 
bloemendorp Kanegem en keren dan te
rug naar Lotenhulle. Inschrijven verplicht.

 www.pasar.be of  
pasarplus.meetjesland@gmail.com

JUNI TOT SEPTEMBER

MEETJESLAND SNEUKELT
De Landelijke Gilden van verschillende 
dorpen in het Meetjesland organiseren 
hun Sneukeltoer.

 www.landelijkegilden.be

ZONDAG 21 JUNI

VERRASSENDE NATUUR  
IN JE BUURT!
Zie pagina 2.

 www.RLM.be

28 JUNI

SPEEL EROP BOS  
IN HET LEEN!
Kom de hele namiddag spelen in het bos! 
Opnieuw zijn er een heleboel speelse acti
viteiten voor kinderen tussen 3 en 14 jaar. 
Breng je picknick mee en je zit meteen in 
de juiste sfeer. Deelname is gratis.
Gezinspicknick: 12  13 uur
Activiteiten: 13  17 uur
Locatie: Provinciaal domein Het Leen, 
Gentsesteenweg 80, 9900 Eeklo

 www.speeleropbos.be

DONDERDAG 9 JULI 2020

PASAR ZOMERT IN 
 ERTVELDE: AVOND
WANDELING LANGS  
TRAGE WEGEN
Organisator: Pasar Plus Meetjesland
Inschrijven en vertrek: om 19.15 uur  
Café “Het Oude Gemeentehuis” Markt
plein 4 te Ertvelde
Een rustige avondwandeling van 
ongeveer 9 km, bijna autovrij, met 
aandachtspunten zoals de wind en 
rosmolen, Stoepekapel, diverse trage 
wegen, het Goed Ter Looveren, de cas
trale motte Hoge Wal en de brouwerij 
Van Steenberge.

 www.pasar.be of  
pasarplus.meetjesland@gmail.com

ZONDAG 2 AUGUSTUS  
10 TOT 18 UUR

MEETJESBAND
Ontdek een stukje 
Meetjesland en fiets mee 
in de streek ten zuiden 
van Eeklo, het hart van 
het landschapspark 

Drongengoed. Je rijdt er afwisselend tussen 
bos en landbouw gebied.  
Vertrekpunt: SOCK, Molenstraat 28, 
Kaprijke 
Deelnameprijs: 3 euro (vooraf) en 4 
euro (dag zelf) Kinderen tot 12 jaar gratis
Organisatie: Landelijke Gilden Kaprijke 
en SintJanBentille

 meetjesband@gmail.com of  
0494 80 77 71

ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020

FIETSTOCHT: SPECULOOS
FIETSTOCHT LEMBEKE  
SENTSE KREKEN LEMBEKE
Organisator: Pasar Plus Meetjesland
Vertrek: LembekeDorp om 14 uur 
Afstand: 35 km
Inschrijven verplicht.

 www.pasar.be of  
pasarplus.meetjesland@gmail.com

COLOFON
Regionaal Landschap Meetjesland vzw is een organisatie die samenwerkt met en ondersteund wordt door Europa, de Vlaamse Overheid, de Provincie Oost-Vlaanderen, de gemeenten Aalter, Assenede, Deinze, Eeklo, Kaprijke, Lievegem, Lochristi, 
Maldegem, Sint-Laureins, 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 95.262 exemplaren en is een uitgave van Regionaal Landschap Meetjesland vzw, Marktstraat 10, 9990 Maldegem.

www.RLM.be  : regionaallandschap.meetjesland info@RLM.be 050 70 00 42 / Verantwoordelijke uitgever: Lut De Jaeger / Vormgeving en druk door Perka (Maldegem).

Werkten aan dit nummer mee: Katrien Geurts, Sander Carael, Adelheid De Deyne, Patrick De Deyne, Ralph Maréchal, Frederik Van Beveren, Hélène Quidé, Elien Desnerck, Sander Bruylants en Viola van Rossum.

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

PRIJSVRAAG
In 2020 zetten we ons extra in voor de huismus. 
Van welke tuinlastpakken verlost de huismus ons?

A. Mollen
B. Naaktslakken
C. Tuinkabouters
D. Bladluizen

Stuur je antwoord op voor zondag 3 mei. De 
winnaar krijgt van ons een kilo bloemenzaad, 
een bijenhotel en een doosje Eeklose neusjes. We 
maken de winnaar bekend in de week van 4 mei!

Het juiste antwoord op de prijsvraag in de vorige 
landschapskrant was: 
3. (Boelare, Eeklo)
1. (Noordstraat, Maldegem)
4. (Marktstraat 65, Maldegem)
2. (Marktstraat 10, Maldegem).

20 APRIL TOT EN MET 15 MEI

DIEPGEWORTELDE  
BOMEN IN HET MEETJESLAND
We staan er te weinig bij stil: ook bomen zijn monumenten die soms al eeuwen in 
ons landschap staan. Met een reizende fototentoonstelling wil de Natuurfotowerk
groep van Natuurpunt en Partners Meetjesland oude bomen in beeld brengen. 
Inschrijven: monumentalebomen@NPMeetjesland.be

 www.npmeetjesland.be

MAANDAG 

20 
APRIL

VRIJDAG 

15 
MEI

>


