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JOUW TUIN ZOEMT MET bijvriendelijke plantenpakketten 
MAAK KENNIS MET De Haan
WORDT HET ZWIN EEN Vlaams Landschapspark?
ZOMER IN Bulskampveld
WANDELEN OF FIETSEN?  Voor elk wat wils
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      Ah, de lente… De tijd van het jaar om weer naar 
buiten te komen en te genieten van je tuin, het mooie 
landschap en de natuur. Na een terugblik op het 
afgelopen werkjaar hopen we je ook dit jaar weer te 
inspireren met de actie ‘Jouw Tuin Zoemt’, de wedstrijd 
‘bijzonderste boom van de streek’ en de vele andere 
projecten rond bomen, water en het landschap. 
Door onder meer de klimaatverandering winnen 
dergelijke projecten aan belang. De focus ligt op 
herstel, behoud of opwaardering van het landschap 
en de natuur maar ook op recreatie. Zeker de moeite 
waard om er dus even bij stil te staan. 

In deze editie doorkruisen we de streek van het 
Regionaal Landschap Houtland & Polders van de 
kust tot in Torhout en keren we via de Groene 62 
terug. We starten ter hoogte van de Zwinstreek, die 
met z’n sterke troeven een erkenning voor Vlaams 
Landschapspark probeert binnen te halen. 
We bezoeken De Haan als gemeente in de kijker 
en maken daar kennis met nieuwe Schepen Hilde 
Dhont. Wat meer naar het binnenland passeren we 
via Doeveren, een natuurgebied op de grens van 
Zedelgem en Oostkamp, waar twee conservatoren 
met trots over de variatie in dit gebied vertellen. 
Tot slot belanden we in ons Provinciaal 
Landschapspark Bulskampveld waar altijd wel wat te 
beleven valt. Terugkeren doen we via de Groene 62, 
een fietspad tussen Torhout en Oostende.
De brigadechef vertelt over het ontstaan van dit pad 
en de relicten die op vandaag nog te zien zijn. 
Een lente-editie die prikkelt om weer naar buiten te 
gaan, opgefleurd met leuke tussenuitjes en tips. Een 
aanzet met de belofte voor een b(l)oeiend voorjaar.

Bart Naeyaert, voorzitter van het Regionaal 
Landschap Houtland & Polders.
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… we vanaf nu overschakelen naar 
meer digitale communicatie?

Voordelen:
 Op maat: jij kiest op basis van jouw interesses 

welke info je wenst te ontvangen. Zo krijg je geen 
overbodige post meer (waar in het geval van 
een papieren exemplaar mogelijk enkel nog de 
aardappelschillen bij gebaat waren).

 Directer: vandaag geschreven, vandaag gepost 
en afhankelijk van jouw beschikbare tijd ook 
vandaag gelezen.

 Duurzamer: papier besparend en (voor) altijd 
raadpleegbaar. Zoeken naar het krantje behoort nu 
echt tot het verleden.

 Steeds piekfijn: bye bye koffiekringen, ezelsoren 
en bladverkleuring (behalve in de herfst).

WAT VERANDERT ER?

Niet zo veel: door je te abonneren, zal je de Houtpost 
& Polderpraatjes telkens digitaal ontvangen maar 
je blijft de mogelijkheid hebben om een papieren 
versie te bestellen. Daarnaast kan je je binnenkort ook 
abonneren op onze digitale nieuwsbrief. Zo ben je 
onmiddellijk op de hoogte van de meest actuele weetjes 
(activiteiten, projecten, realisaties…). Als je ons ook op 
Facebook volgt, zal je geen enkel nieuwtje meer missen.

Abonneer je op Houtpost & Polderpraatjes via 
bovenstaande QR code of via onderstaande link:
www.west-vlaanderen.be/landschapskrant
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… je al onze activiteiten op onze 
website kan terugvinden? Surf 

naar www.rlhp.be/activiteiten of 
rechtstreeks via de QR-code en 

zie wat er in jouw streek te beleven 
valt. Je vindt er niet alleen wat meer 
info maar je kan je er meteen ook 
inschrijven voor de activiteit(en) 

van jouw keuze. 

TussenUiTje
NACHTVLINDERS 

IN TILLEGEM
In Vlaanderen komen meer dan 2000 

soorten nachtvlinders voor. Bij velen 
onbekend maar niet meer voor lang.

Zondag 12 juni van 9u tot 11u
onthullen experten alle nachtelijke 

geheimen aan de hand van een lezing 
en het bekijken van lichtvallen. 

Provinciedomein Tillegem

TussenUiTje
VERTELAVOND: DE GESCHIEDENIS 

VAN DE FRUITTEELT
Een voordracht van verteller Wim 
Brandt over historische en actuele 

fruitweetjes. Eerlijk en puur met leuke 
anekdotes.

Dinsdag 26 april van 19u tot 21u30.
Pastorietuin in Lissewege

Hageheld

Groot avondrood

Kersenbloesems

Vuursteenvlinder

Afgelopen jaar realiseerden we heel wat. Cijfers zeggen 
soms meer dan woorden. Dus maken we er verder ook 
geen woorden meer aan vuil.

 64 projecten ter verfraaiing van het landschap 
(landschapsplannen) goed voor:

• 15 poelen
• 360 fruitboomgaarden
• 4825 meter hagen en heggen
• 1525 meter (knot)bomenrijen
• 10.495 m2 vogelbosjes en houtkanten

 
  bestellingen bij de jaarlijkse actie ‘Behaag je 

tuin’ (voorheen ‘Behaag het Houtland’) 
• 15.800 haag- en struikplanten
• 221 hoogstam- en knotbomen 

   8 scholen die voor vergroening kozen 
• Ontharding naar groene, waterdoorlaatbare 

speelruimte: 4000m²
• Aanplant van (klim)bomen: 176 stuks
• Aanplant van (bijvriendelijke) bloeiende en 

besdragende struiken: 2740 m²
• Aanleg van speelweides, bloemenweides: 7200 m²

‘in de cijfertjes’
2021
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JOUW                ZOEMT
De lente en zomer staan voor de deur. Tijd om buiten 
te gaan genieten van de zon, de bloemen en de bijtjes. 
Wil jij ook wat meer gezoem rond je oren? Dan kan je 
met de actie ‘Jouw tuin zoemt’ voor €22 een startpakket 
bestellen. 

WAT HEEFT JOU DAT TE BIEDEN?
Een gevarieerd bloemenpakket dat bestaat uit
14 planten (9 soorten) die niet alleen bijvriendelijk zijn 
maar zowel naar kleur, grootte, vorm en bloeitijdstip 
heel breed gaan en bloei van de vroege lente tot laat in 
de herfst garanderen. Deze vaste, overblijvende planten 
zullen jaar na jaar jouw tuin opfleuren zodat jij en de 
bijen er seizoenenlang van zullen kunnen genieten.

EEN ANDERE LOOK, MAAR TOCH HETZELFDE
Jouw tuint zoemt is de nieuwe naam voor Houtland 
zoemt, maar verder verandert er gelukkig niets.

BIOLOGISCH? 
Aan de opkweek komen geen chemische 
bestrijdingsmiddelen te pas, goed voor mens en bij.

INHEEMS? 
We streven maximaal naar streekeigen soorten; die 
hebben namelijk de beste relaties met onze inheemse 
bijen en insecten. 

LOKAAL EN PEDAGOGISCH? 
Leerlingen van Vrije School Haverlo in Assebroek 
(Brugge) kweken het plantgoed op. 
Zo leren zij bij over inheemse, bijvriendelijke kruiden en 
de biologische opkweek ervan en jij ondersteunt een 
pedagogisch project.

TussenUiTje
BERMENAVOND

Een bron van inspiratie voor iedereen 
die begaan en/of betrokken is bij de 

inrichting en het beheer van onze 
bermen en dreven. Lezing en debat 

met moderator en 3 experten aan het 
woord. Een succesverhaal voor ons 

allemaal want een goed bermbeleid 
geeft biodiversiteit.

Woensdag 20 april, vanaf 20u.
Cultuurzaal in Varsenare 

TussenUiTje
FIETSTOCHT

In kader van de week van de bij organiseert 
Natuurpunt Jabbeke een fietstocht langs 
voorbeelden van goed en minder goed 

beheerde bermen en dreven.
Donderdag 2 juni om 19u.

Ingang VTC Jabbeke

Tip
Het 5de West-Vlaamse 

Bijensymposium belooft een 
boeiende dag te worden met 

adviezen van experten, getuigen 
met praktijkervaring en veel 
inspirerende voorbeelden. 
Van onthardingsprojecten 
tot de Aziatische hoornaar, 

van boomsoortkeuze tot 
pesticideverbod. Check het 

volledige programma op
www.bijensymposium.be

tuin

6 7LANDSCHAPSKRANT HOUTLAND & POLDERS



BOOM GESPOT?
DAN TREK JE ER TOCH EEN MOOIE FOTO VAN
Goed plan. Want collega’s Domien en Gilles zijn op 
zoek naar het mooiste staaltje houtig erfgoed in de 
streek*. En daarvoor hebben zij jouw hulp nodig. 
Misschien weet jij nog wel een prachtexemplaar staan? 
Of misschien wandel je er straks zomaar ééntje voorbij? 
Ga op zoek naar een vrijstaande boom die een oud 
gebruik weerspiegelt, een heel oude boom of haag of 
een boom met een verhaal, maak er een foto van en 
neem deel aan de wedstrijd bijzonderste boom van de 
streek.
De wedstrijd kadert binnen het PDPO project 
Houtig Erfgoed, een project waar het Regionaal 
Landschap Houtland & Polders in samenwerking met 
groepen vrijwilligers het bestaande houtige erfgoed 
wil beschermen. Omdat hoeves en kapelletjes de 
plaatsen bij uitstek zijn waar dergelijk houtig erfgoed 
te vinden is, werden in een eerste fase deze elementen 
geïnventariseerd. Maar voor de verborgen pareltjes 
hebben we dus jouw hulp nodig.

PRAKTISCH

Wat? Wedstrijd waar alleen vrijstaande, 
bijzondere bomen bij te winnen hebben (dus 
niet in bosverband)
Wanneer? Tot 31 juli 2022 kan je jouw 
voorstel insturen
Hoe? Stuur een foto, de exacte locatie en 
het verhaal door naar wedstrijd@rlhp.be 
met als onderwerp ‘wedstrijd bijzonderste 
boom’. 
Waarom? Omdat jouw favoriete boom er 
alleen maar bij te winnen heeft want per 
gemeente komt één laureaat in aanmerking 
voor een volledige en gespecialiseerde 
boomverzorgingskuur.

*Deelnemende gemeentes: Beernem, Damme, Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Oudenburg, Torhout en Zedelgem.

BOMEN 
plannen/ beheren / planten
Je hebt het misschien al horen waaien in de pers maar 
zo gaat dat: hoge bomen vangen immers veel wind. 
De Regionale – en Stadslandschappen in en met de 
provincie West-Vlaanderen bundelen de krachten 
om steden en gemeenten te ondersteunen bij de 
aanplant en het beheer van bomen op het openbaar 
domein. De actuele maatschappelijke vraag naar 
méér bomen en of bos is groot. De biodiversiteitscrisis, 
de klimaatverandering maar ook het dierenwelzijn 
(schaduw) en de ‘zorg voor landschap’ duwen de 
publieke opinie in die richting. 

Het PDPO project ‘bomen plannen / beheren / 
planten’ beoogt een holistische samenwerking tussen 12 
gemeenten in West-Vlaanderen, waaronder Torhout en 
Beernem. 

Concrete doelstellingen:
1. EEN BOOMBEHEERPLAN VOOR 

IEDERE GEMEENTE
Na inventarisatie van het bestaande publieke 
bomenbestand (bomen buiten bosverband), volgt 
een koppeling van die bomen aan een concreet 
beheerschema (wat te doen aan welke boom en 
wanneer?). Op die manier willen de projectpartners 
lokale besturen aanzetten tot een meer planmatige 
omgang met het bestaand bomenpatrimonium.

2. KANSENKAARTEN VOOR 
IEDERE GEMEENTE

Om uitbreiding van het bomenbestand op het 
grondgebied te realiseren, worden onbenutte 
mogelijkheden op het publiek terrein geïdentificeerd. 
Het project voorziet de aanplanting van 1000 nieuwe 
hoogstambomen op het openbaar terrein van de 
deelnemende gemeenten.

3. TWEE DOELGROEPEN
De projectpartners richten zich naar landbouwers 
(schaduwbomen, dierenwelzijn/landschapszorg) en 
naar tuiniers (klimaatbomen, de juiste boom in de juiste 
tuin) om bomen ook bij particulieren ingang te doen 
vinden.

Stad Torhout beschikt momenteel over een afgewerkt 
bomenbeheerplan en een kansenkaart waar onder 
andere de Plantenrijdreef in opgenomen staat. In de 
gemeente Beernem wordt vanaf april met de opmaak 
van een kansenkaart gestart.

“De vele positieve 
reacties van verschillende 
gemeentes en steden 
hebben mij aangenaam 
verrast. Het is mijn 
ambitie middelen vrij te 
maken voor uitbreiding 
van dit project.” 
Jurgen Vanlerberghe
24 februari ’22, gedeputeerde van 
milieu, natuur en landschap 

Bijzondere

TussenUiTje
VLEERMUISSAFARI

Vleermuizen spreken tot de verbeelding. 
’s Nachts jagen deze kleine zoogdieren 

op insecten, die ze opsporen via 
ultrasone geluidsgolven. Met een 

‘vleermuizendetector’ kunnen we die 
geluiden ook voor ons hoorbaar maken. 
En misschien spot je een silhouet tegen 

de avondlucht.
Vrijdag 19 augustus van 20u tot 23u. 

Provinciedomein d’Aertrycke
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OP WEG NAAR ERKENNING 
ALS VLAAMS LANDSCHAPSPARK

Zwinstreek

Een analyse van de gebiedsidentiteit van de Zwinstreek 
resulteerde in 2020 tot een duidelijk profiel met 
als streefdoel het beter op de kaart zetten van de 
Zwinstreek en zijn sterke troeven. Een mooie aanleiding 
om met de coördinerende steun van de Provincie West-
Vlaanderen in te tekenen op de oproep van de Vlaamse 
overheid naar nieuwe Vlaamse parken. De Zwinstreek, 
met zijn bijzondere landschap, zit bijgevolg in de running 
voor erkenning als ‘Vlaams Landschapspark’. 

In een landschapspark vormen partners in 
landschapsontwikkeling, recreatie, natuur, erfgoed, 
landbouw, wonen, bedrijvigheid en toerisme een 
coalitie. Het is die coalitie die ambities formuleert en 
realiseert. Kenmerkend voor de Zwinstreek is de grote 
aanwezigheid van gevarieerd erfgoed in een open 
ruimte met veel unieke en belangrijke natuurwaarden. 
Of volgens het juryrapport: “een gebied met veel 
intrinsieke landschapskwaliteit.” De troeven zijn musea, 
zandstranden, het Zwin Natuur Park en een ongerept 
hinterland. Een belangrijke ambitie is het op kaart 
zetten van de Zwinstreek als toeristisch-recreatieve 
bestemming.

…het Landschapspark Zwinstreek 
een ruim 45.000 ha groot, 

grensoverschrijdend gebied is? 
Naast 3 West-Vlaamse lokale 

besturen (Brugge, Damme, Knokke-
Heist) behoren ook Maldegem en 

Sint-Laureins (Oost-Vlaanderen) en 
Sluis (Nederland) tot de streek.

TRAJECT 

TussenUiTje
TENTOONSTELLING 

‘OOIEVAARS IN HET ZWIN’
Deze tentoonstelling geeft antwoord op 
al jouw vragen over de ooievaar, icoon 
van het Zwin. Benieuwd naar hoe een 

ooievaarsnest er van dichtbij uitziet, hoe oud 
ze worden of van waar de legende komt dat 
ooievaars baby’s brengen? Leer bij over het 

wetenschappelijk onderzoek rond deze vogel 
of ga de uitdaging aan en check of jij over de 

nodige ooievaarskills beschikt.
Van 20 februari tot en met 29 mei.

Ook het Provinciaal Landschapspark Bulskampveld 
dong mee naar een erkenning op Vlaams niveau maar 
gaat niet door naar de volgende ronde. 
We peilden naar een korte reactie bij gedeputeerde 
Jurgen Vanlerberghe. 

“Jammer, geen Vlaamse middelen. Maar motoren 
zonder turbo kunnen ook tempo maken. De grote 
investeringen zoals natuur- en landinrichtingswerken, 
de uitbouw van een huisstijl, de onthaalinfrastructuur, 
een fiets- en wandelnetwerk… dat is allemaal 
al gebeurd. Naar de toekomst toe is verdere 
uitbreiding gepland met focus op het uitbouwen van 
robuuste natuurverbindingen, leefbare landbouw, 
de opwaardering van het plaatselijke erfgoed en 
recreatie. Vanuit de provincie blijven we het Provinciaal 
Landschapspark Bulskampveld verder ondersteunen.” 

“Jammer, geen Vlaamse 
middelen. Maar motoren 
zonder turbo kunnen 
ook tempo maken.”  

2020: voortraject onder de vorm van een 
studieopdracht ‘Gebiedsidentiteit Zwinstreek’

19 april 2021 – 15 sept 2021: kandidaatstelling voor 
oproep Vlaamse landschapsparken; 13 deelnemers. 
Een conceptnota beschrijft de visie rond verdere 
streekontwikkeling en vormt de basis voor verdere 
selectie door een internationale jury

12 januari 2022: de Zwinstreek blijft in de running voor 
erkenning als landschapspark, als één van de 
7 weerhouden kandidaten

half april 2022: opmaak landschapsbiografie  

medio 2022: de kandidaten krijgen één jaar de tijd om 
de conceptnota verder uit te diepen tot een masterplan 
voor 20 jaar  

medio 2023: slechts 3 kandidaten zullen effectief het 
label Vlaams Landschapspark toegekend krijgen, met 
een gekoppelde financiering van ruim 600.000 euro 
per jaar gedurende 20 jaar

GRENSOVERSCHRIJDENDE ZWINSTREEK
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BOOMT WEER IN ’T ZWIN 
Boomkikker

De boomkikker is een Europees streng beschermde 
soort die het op veel plaatsen moeilijk heeft. Recente 
natuurherstelmaatregelen in de duin-polderovergang 
nabij het Zwin en in aangrenzend Zeeuws-Vlaanderen 
hebben geleid tot een spectaculaire toename tot bijna 
4.000 roepende mannetjes in het hele gebied.

Doelstelling van het ‘soortactieplan boomkikker’ is 
om de huidige grote groepen in Knokke-Heist de 
kans te geven zich te verplaatsen naar Damme en 
Lapscheure door het realiseren van ononderbroken 
verbindingen. Dit zal zo veel mogelijk langs bestaande 
landschappelijke infrastructuren gebeuren zoals 
de talloze oude dijken en waterlopen. Stapstenen 
(kleine plaatsen met poel en struweel) verbinden deze 
elementen. Kleinere groepjes boomkikkers kunnen 
er zich handhaven maar het zijn ook plaatsen waar 
zwervende exemplaren even kunnen bijtanken.

TussenUiTje
BOOMKIKKERS IN CONCERT
Ook dit jaar zijn er weer geleide 

boomkikkerwandelingen. Ontdek deze 
beestjes van dichtbij en luister naar hun 
boeiende verhaal. Een unieke ervaring 

na zonsondergang.
Vrijdag 20 mei, zaterdag 21 mei, vrijdag 
27 mei en zaterdag 28 mei, vanaf 20u.

Zwin Natuur Park

 … de boomkikker de zeldzaamste amfibie is 
van West-Vlaanderen? Hij komt enkel nog 
voor in de Zwinstreek en was er tot voor kort 
bijna uitgestorven.

 … de boomkikker het grootste deel van het jaar 
op het land leeft? 

o door de zuignapjes aan hun tenen 
kunnen ze metershoog klimmen

o overdag zonnen ze op bladeren en 
takken van struwelen (bramen)

o ’s nachts jagen ze op insecten die 
aangetrokken worden door de 
bloemen en bessen van bramen

 … de boomkikker houdt van een kleinschalig 
landschap met zon beschenen heldere poelen 
met veel waterplanten maar zonder vis?

Tip
Ben je landbouwer of particulier uit 

de regio en wil je een stuk grond 
inrichten als boomkikkerbiotoop? 

Het Regionaal Landschap 
bekijkt samen met jou wat 

mogelijk is. De maatregelen zijn 
gratis. Geïnteresseerd? Neem 

dan contact met ons op via 
landschap@rlhp.be. 
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De Haan
IN DE KIJKER

Gemeente De Haan ligt middenin poldergebied 
en heeft heel wat te bieden op vlak van natuur en 
landschap. In nauwe samenwerking met de provincie 
West-Vlaanderen creëerde de gemeente verschillende 
onthaalpunten met picknickbanken, fietsstallingen 
en informatieborden. Kleine stopplaatsen om even te 
onthaasten of te pauzeren en dankzij verschillende 
fiets- en wandelknooppunten vlot te bereiken.

DE KLEIPUTTEN VAN WENDUINE 
Een natuurgebied van 11 ha met een 
vogelkijkwand waar je aanwezige vogels 
ongestoord en van heel dichtbij kan bekijken.

DE PUT VAN VLISSEGEM
Een plas met zilt water, ontstaan door klei- 
en zandontginningen. Trekpleister voor talrijke 
overwinterende watervogels die je vanuit de 
vogelkijkhut kan bewonderen.

DUINBOSSEN VAN DE HAAN
Een gebied van 152 ha groot dat zich uitstrekt van 
de Vosseslag tot Wenduine en dat bestaat uit de 
Duinbossen van Klemskerke, de Duinbossen van 
Vlissegem en de Duinbossen van Wenduine. 
De Duinbossen sluiten aan op de natuurreservaten 
De Zandpanne en De Kijkuit. Kenmerkend is het 
contrast tussen het open duinlandschap met typische 
plant- en diersoorten en de uitgestrekte beboste duinen. 
Naast speelzones en wandelpaden ligt hier ook de 
eerste permanente natuurloop 
van Vlaanderen.

VLAAMS NATUURRESERVAAT D’HEYE
Een 40 ha groot Vlaams natuurreservaat dat deel 
uitmaakt van de fossiele duinen van Bredene en De 
Haan. Dit zijn kustduinen die minstens 1000 jaar 
geleden gevormd zijn. Centraal in het gebied overleeft 
nog een relictpopulatie van de ooit meer overheersende 
struikheide. Het gebied wordt begraasd door 
Konikpaarden. Het terrein bezoeken kan echter alleen 
via geleide wandelingen, al heb je vanaf de openbare 
weg wel een mooi zicht op het gebied.

Hilde Dhont, schepen 
van leefmilieu en 
groenbeleid, stond 
ons te woord.

Dag Schepen, wat 
is jouw favoriete 
plek in De Haan? 
“Als kind had ik één grote droom: aan zee wonen. 
De zee is elke dag anders en geeft mij een gevoel van 
vrijheid en rust. Maar onze gemeente heeft veel meer 
te bieden. Van natuurliefhebber tot toevallige passant, 
iedereen kan hier genieten. We hebben duinen, bossen, 
strand en polders. Als fervent loper, fietser en wandelaar 
kan ik dit alleen maar beamen.“

Ook jullie zijn recent toegetreden tot het 
werkingsgebied van ons Regionaal Landschap. 
Hebben jullie concrete verwachtingen?
“In het verleden werd er reeds heel wat gerealiseerd 
binnen ‘de Oudlandpolder‘, een samenwerking tussen 
Blankenberge, De Haan, Zuienkerke en de provincie 
West-Vlaanderen. De uitbouw van recreatieve 
fietsknooppunten met 4 onthaalplaatsen in het 
poldergebied is daar een mooi voorbeeld van. 
Wat de samenwerking met jullie betreft, verwachten 
we vooral begeleiding en advies om onze diensten bij 
te staan bij het verwezenlijken van nieuwe acties zoals 
het aanplanten van 1 extra boom per inwoner tegen 
2030, wat een hele uitdaging zal zijn. Wat gerichter 
naar de burger toe kan extra communicatiemateriaal 
voor bepaalde acties zoals ‘Jouw tuin zoemt’ of 
‘Behaag je tuin’ tot de mogelijkheden behoren. De grote 
meerwaarde van dergelijke acties is dat er uitsluitend 
met streekeigen soorten wordt gewerkt. Dat we als 
gemeente nu de mogelijkheid krijgen om hier aan mee 
te doen, vind ik een pluspunt.”

Vergroening van private tuinen en het 
openbaar domein ligt jullie nauw aan 
het hart?
“Dat mag je wel zeggen. We ondertekenden het 
Lokaal Energie- en Klimaatpact in 2021. Daarom 

organiseerden we vorig jaar onder meer een digitaal 
klimaatatelier voor burgers waar we onze ideeën over 
een volwaardig klimaatplan aan hen voorstelden. 
We betrokken op die manier geïnteresseerden die 
hun mening of feedback konden geven maar we 
waren ook vooral benieuwd naar hun eigen ideeën, 
bezorgdheden en initiatieven. Dit leidde afgelopen jaar 
onder meer tot de aanleg van zoemrijke graslanden op 
verschillende locaties zoals de begraafplaats aan de 
Nieuwe Steenweg en het onbebouwde perceel in de 
Kardinaal Mercierlaan. Daarnaast werd ook ingezet 
op een natuurvriendelijker maaibeheer. We pasten ook 
al de maairegimes ter hoogte van het Geboortebos in 
Wenduine en Potinière aan maar we kijken zeker om 
nog meer zones ongemoeid/ongemaaid te laten.  
Maar het gaat verder. In ons meerjarenbeleidsplan 
willen we ook meer bomen en hagen. Mijn voorganger 
Mathieu Delbarge startte al met het maken van een 
plan voor de inplanting van bomen en houtkanten 
nabij landbouwgronden. Hij bekeek samen met de 
milieudienst om verschillende plaatsen te ontharden. 
Dat wil ik uiteraard ook verder opvolgen.”

Klopt het dat jullie ook concrete 
inrichtingswerken voor ons in petto hebben?
“Ja dat klopt inderdaad. We hebben enkele gronden in 
Klemskerke maar meer recent kochten we ook enkele 
gronden in Wenduine aan. We willen die aantrekkelijk 
en natuurlijk inrichten en kijken in de eerste plaats naar 
het Regionaal Landschap om ons te ondersteunen 
bij het aanleggen van een groenbuffer. Het gaat om 
bepaalde graafwerken en beplantingen die gepland 
staan voor volgend najaar. 
We kunnen eigenlijk alleen maar trots zijn op onze 
gemeente waar iedereen kan genieten van de prachtige 
natuur rondom ons. Dit dankzij onze milieu- en 
groendienst, de vele andere partners en recentelijk ook 
door onze samenwerking met jullie. Een hele dikke merci 
dus.”

Werken rond landschap en natuur, dat is 
waar wij voor staan, ook in De Haan. Dus…
graag gedaan!

© openstreetmap
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IS VARIATIE TROEF
In Doeveren
Een koude winterochtend in januari brengt ons 
naar Doeveren, een natuurgebied op de grens van 
Oostkamp en Zedelgem. Maar die koude vergeet je 
onmiddellijk als je het gebied binnenwandelt. De lucht 
ruikt naar het nieuwe voorjaar en doet dromen van hoe 
prachtig dit gebied zal openbloeien eenmaal zon en 
warmte terug in het land zijn.
Dit lappendeken van bos, heide, poelen en grasland is 
95 hectare groot en wordt grotendeels beheerd door 
Natuurpunt Zedelgem. Het maakt deel uit van een 
ketting waardevolle bossen die door het Houtland 
slingert. Ten westen sluit Doeveren aan bij de bossen 
van Baesveld en Merkenveld, ten zuiden maken 
Hoogveld, Plaisierbos (beiden ook beheerd door 
Natuurpunt Zedelgem) en het Groenhovebos de 
ketting compleet.

We ontmoeten conservatoren Kris Lesage en Bram 
D’hondt en maken er de wandellus in het westelijk deel.
De Galloway runderen zijn de eerste blikvangers die 
we tegenkomen. Ze zijn vredelievend en zelfredzaam, 
ook tijdens de winter. Samen met het beheerteam 
zijn ze de architecten van het gebied. “Ze houden de 
grassen kort,” legt Bram uit, “en dat geeft de kans 
aan kruiden om de grasmat te doorbreken, wat voor 
veel variatie in het grasland zorgt”. In de winter gaan 
ze zelfs een stapje verder. “Als de sappige stengels 
verdwenen zijn, schakelen ze over op pitrus. Daarna 
gaan ze ook  wilgen en zelfs bramen te lijf. Zo maken 
ze open plekken in het bos, iets waar planten en dieren 
van profiteren”, vult Bram aan. De openheid en variatie 
aan bloemen en kruiden maakt Doeveren het eldorado 
voor vlinders. Heel wat bos- en graslandvlinders, zoals 
kleine vuurvlinder, de keizersmantel en de kleine 
ijsvogelvlinder komen er voor.

Merkenveld, 
Zedelgem

Baesveld, 
Zedelgem

Doeveren, 
Zedelgem

Plaisierbos, 
Zedelgem

Groenhovebos, 
Torhout

kleine ijsvogelvlinder

kleine vuurvlinder

Galloway rund

water
Onze afhankelijkheid van water is enorm. Denk maar 
eens waarvoor we het allemaal gebruiken. 
En niet alleen ons eigen gebruik maakt aanspraak op 
de watervoorraden: al het leven op aarde is er van 
afhankelijk. Tekorten bij droogte kunnen een zware 
impact hebben, ook op landbouw en industrie. 
De klimaatverandering dwingt ons bij die 
waterbehoefte en -beschikbaarheid stil te staan. 
De Vlaamse Overheid kent financiële middelen toe 
voor zogenaamde Water-Land-Schap projecten, 
waarbij gebiedscoalities gedurende 5 jaar samen aan 
klimaatrobuust waterbeheer, duurzame landbouw en 
een aantrekkelijk landschap werken.

In het werkingsgebied van het Regionaal Landschap 
Houtland & Polders zijn twee projecten van start 
gegaan. We vatten ze hieronder kort samen. 

ROMBOUTSWERVEPOLDER
Situering: 
De Romboutswervepolder is een oude polder 
afgebakend door de Damse Vaart, het 
Schipdonkkanaal en de Koolkerksesteenweg. 
Het gebied bestaat uit landbouwgronden en enkele 
natuur- en groenkernen waar overwinterende ganzen 
en weidevogels zoals grutto en kievit een belangrijk 
leefgebied hebben. Zelfs in een laaggelegen polder die 
gevoed wordt door de nabijgelegen Damse Vaart, is de 
afgelopen jaren een negatieve impact van de droogte 
merkbaar.
Doelstellingen: 
Het realiseren van een klimaat robuust en optimaal 
functionerend watersysteem in functie van het 
agrarische landgebruik, de instandhouding van de 
biodiversiteit en de waterbeleving. Centraal staan een 
gedifferentieerd peilbeheer en innovatieve waterretentie- 
en infiltratie-initiatieven zoals bijvoorbeeld het herstel 
van het historisch grachtenstelsel op de percelen van het 
Fort van Beieren om infiltratie te bevorderen. 

BEVERHOUTSVELD
Situering:
Beverhoutsveld is eigendom van de gemeente Beernem. 
Het is een landschappelijk waardevol agrarisch 
landschap  en is quasi onbebouwd. Er is een zeer 
beperkte buffering van hemelwater: het waterbeheer is 
nog steeds gericht op waterafvoer waardoor er weinig 
water infiltreert naar de grondwatertafel. 
Maatregelen: 
- opslaan van koolstof in de bodem via aangepaste 

technieken, permanente graslanden en het inwerken 
van lokale houtsnippers in de bodem

- opwaarderen van het bestaande grachtenstelsel 
- inzetten op peilgestuurde drainage
- herstellen van landschap en natuur in combinatie 

met waterberging

DORST NAAR

© openstreetmap
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Al wandelend door het bos komen we te weten dat er in 
het gebied doorheen de jaren 19 ha bos is bijgekomen.. 
“Sommige akkers en velden werden deze winter door 
vrijwilligers beplant met bosgoed, andere delen mogen 
spontaan verbossen. Hoe meer variatie, hoe beter”, 
klinkt het.
Vervolgens passeren we ook fraaie stukken heide. 
De heide van het Houtland pronkt met soorten die je 
in de Kempen niet vindt. Rode dophei bijvoorbeeld 
maar ook tweenervige zegge en klein glidkruid. 
“De Ferrariskaart leert ons dat Doeveren vroeger 
heidegebied was”, aldus Kris. Toen Natuurpunt 
Zedelgem het gebied verwierf, bleef daar maar weinig 
van over. “Heide is intensief om te beheren”, weet Bram, 
“maar het is de moeite waard. Ongeveer de helft van 
de zeldzame dieren in Doeveren zijn heidegebonden 
soorten.”
Maar Doeveren telt nog meer typische soorten. 
Hier en daar liggen poelen als een toevluchtsoord voor 
de vinpootsalamander, die zich bij zonnig weer in het 
water laat zien. Maar een poel op zich volstaat niet voor 
deze kieskeurige soort. Vinpootsalamanders hebben 
een uitgesproken voorkeur voor een mix van bos met 
open plekken, wat bomen en wat heide.
Het mannagras in de poel is voor de dieren de kers op 
de taart want daar zetten ze hun eitjes op af. En laat dat 
nu net zijn wat Doeveren in overvloed te bieden heeft.

De wandelroutes in Doeveren zijn publiek toegankelijk 
en goed bewegwijzerd. Bovendien gaan ze 
naadloos over in het Merkenveld vanwaar je ook de 
kinderboerderij Pierlapont bereikt.

Tip
Sinds eind maart is het vernieuwde 

wandelnetwerk in Vloethemveld 
bewandelbaar. De bossen tussen 
Zedelgem en Jabbeke met namen 

als  Moordenaarsbos en Ockerhout 
spreken tot de verbeelding. 

Zo kom je meer te weten over het 
krijgsgevangenkamp in Vloethemveld 

waar duizenden soldaten verbleven 
na de Tweede Wereldoorlog. 

Een kaart bestellen kan via
www.shop.westtoer.be. Tip

Een recent aangelegd 
wandelpad Pierlapont verbindt 

het Klokhofpad (nabij de 
Klokhofhoeve, Zeedijkweg 20, 

Zedelgem) met de bossen van het 
Merkemveld. Via dit pad kan je 
van dichtbij het prachtige stukje 

natte natuur in de omgeving van 
het waterspaarbekken Pierlapont 

gaan bewonderen. 
Zeker eens doen..

rode dophei

tweenervige zegge

vinpootsalamander
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IN PROVINCIEDOMEIN 
BULSKAMPVELD

Een hele week leven kinderen zich uit in het bos. Ze ontdekken de natuur aan de 
hand van toffe spelletjes, muziek, verhalen en nog veel meer leuke activiteiten. 

Scan hier voor meer info of om in te schrijven: 

TussenUiTje
TENTOONSTELLING ‘DIEREN ONDERWEG’
Ook dieren willen zich vlot kunnen verplaatsen 
van de ene plek naar de andere. Maar in ons 

versnipperd Vlaanderen botsen ze vaak op heel 
wat hindernissen, zelfs in onze eigen tuinen. 

Ontdek hoe je dieren kan helpen hun 
weg terug te vinden. 

Doorlopend van
zaterdag 2 april tot donderdag 15 december,

tijdens de openingsuren van 
Bezoekerscentrum Bulskampveld. 

GEZINSWANDELING ‘BEESTENBOS IS BOOS’
Help de dieren in het bos aan de hand van 

speelse opdrachten samen met Lieve van de 
Bulskampveld-dierenpolitie.
Zondag 22 mei om 14u30

www.west-vlaanderen.be/bulskampveld

GRATIS

€3
(incl. hapje 
en drankje)

Tip
Kom je met een 

(school)groep? 

Dan raden we aan om te 

reserveren.

animatIe - worKshopS - NAtuurbeLEving - muziEK - DrAnk- en EeTstanDen

SAVE THE DATE
VAN POP TOT VLINDER

Voor kinderen van 4 tot 6 jaar
Van maandag 4 t.e.m. vrijdag 8 juli

Van maandag 8 t.e.m. vrijdag 12 augustus

DE BOSFEE EN DE 
ELEMENTEN VAN HET BOS

Voor kinderen van 7 tot 9 jaar
Van maandag 25 t.e.m. vrijdag 29 juli
Van maandag 22 t.e.m. 26 augustus

ZONDAG 25 SEPTEMBER 

VAN 10U TOT 18U
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Om het overstromingsrisico in de woonwijk 
Vorsevijers te beperken, kreeg de Blauwhuisbeek in de 
Blauwhuisbossen een nieuwe beekloop. Daarnaast 
werd een natuurlijke overstromingszone voorzien  en 
vorig jaar ook een fiets- en wandelpad tussen de 
Vorsevijvers en de Oude Bruggeweg. 
De aanplant van 1,7 ha bos dient als compensatie voor 
de kappingen die nodig waren voor de herinrichting 
van de onthaalparking Aanwijs in Beernem. Het bos 
is gelegen op een nieuw aangelegde heuvel naast 
de Blauwhuisbeek en maakt deel uit van de nieuwe 
natuurlijke overstromingszone. Een nieuw wandelpad 
en houten voetgangersbrugje over de Blauwhuisbeek 
maken het gebied toegankelijk voor omwonenden 
die van de natuur willen genieten. De provincie West-
Vlaanderen staat in voor het beheer van het gebied. 
De werken maken deel uit van het landinrichtingsproject 
Wildenburg-Aanwijs van de Vlaamse 
Landmaatschappij.

BOS VOOR DE
Blauwhuisbeek

… de oorspronkelijke route van spoor 
62 mee bepaald werd door de 

toenmalige burgemeester van Eernegem 
en de kasteelheren van Wijnendale en 

d’Aertrycke? De burgemeester wou immers 
dat de trein via Eernegem passeerde, wat 

de flinke bocht in het traject verklaart. 
Het station Wijnendale moest precies in het 

midden tussen beide kastelen liggen. 
Geen evidente opdracht, gezien de trein 

de steile helling van het plateau van 
Wijnendale hiervoor moest trotseren.

…25 bewoners van de woonwijk 
Vorsevijvers in Wingene eind 

november meehielpen met de 
aanplant van een kleine 

2000 bomen op de recent 
aangelegde overstromingszone 

naast de Blauwhuisbeek?

WANDELEN OF 
FIETSEN LANGS 

De Groene 62
De groene 62, een autovrije groene as voor 
wandelaars en fietsers, loopt door 2 sterk verschillende 
landschapseenheden. Het houtland of de zandstreek 
(Torhout, Wijnendale, Eernegem) en de kustvlakte 
(Snaaskerke, Zandvoorde en Oostende). Beide streken 
zijn van elkaar gescheiden door een overblijfsel van een 
stuifzandrug (Gistel, Oudenburg). Al fietsend doorkruis 
je niet alleen de geschiedenis van het landschap maar 
kom je ook heel wat relicten tegen die verwijzen naar 
het vrij recente verleden van een oude spoorlijn, enkele 
jaren geleden omgevormd tot een 22 km lang wandel- 
en fietspad. Stefaan Verplancke, brigadechef van onder 
andere de Groene 62, fietst met ons mee en licht ons 
deze bijzondere geschiedenis toe.

SPOREN DOOR HET LANDSCHAP: VAN 
SPOORLIJN NAAR WANDEL- EN FIETSROUTE
“Halfweg de 19de eeuw (1867) werd een 
spoorverbinding aangelegd tussen Oostende en  
Armentières (Frankrijk) waar aansluiting naar Parijs 
mogelijk was, spoor 62. Exact honderd jaar later raakte 
het traject door de opkomst van auto’s en vrachtwagens 
in onbruik. De provincie West-Vlaanderen maakte er 
in de jaren ’90 een wandel- en fietstraject van. Omdat 
het een groen, lijnvormig traject was, kreeg het de naam 
Groene 62”, opent Stefaan zijn verhaal.

SPOREN IN HET LANDSCHAP: RELICTEN ALS 
STILLE GETUIGEN
Fietsen van Torhout naar Oostende langs de Groene 
62, is een beetje reizen door de tijd. “Langs het traject 
staan spoorweghuisjes met hun karakteristieke, 
architecturale stijl maar ook diverse cementen 
signalisatie – en ijkpaaltjes”, vertelt Stefaan, 
“Al deze elementen verraden dat je op een oude 
spoorweg aan het fietsen bent. “

Beginnen doen we in de zandstreek in Torhout, het 
Houtland, ter hoogte van de Aartrijkestraat. “De naam 
‘Houtland’ doet de streek hier alle eer aan. Langs de 

© Vlaamse Landmaatschappij

© Vlaamse Landmaatschappij

© Vlaamse Landmaatschappij
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oude spoorroute staan mooie eiken en hakhout van 
diverse boomsoorten”, vertelt Stefaan. 

Wijnendale doorkruisen we via een diepe sleuf. 
“De randen van het plateau van Wijnendale waren 
immers te steil voor de trein dus heeft men aan 
beide kanten diepe sleuven gegraven met een trager 
oplopende helling. Drie bruggen in gebogen 
metselwerk overspannen deze sleuf ter hoogte 
van de Warandestraat, de Smissestraat en de 
Steenstraat”, aldus Stefaan. “Dit zijn echt prachtige 
staaltjes metselwerk. De sleuven hebben bovendien 
een bijzonder microklimaat met een vochtige koelte, 
dat gepaard gaat met een weelderige, opmerkelijke 
struikvegetatie.“

Als we doorrijden, komen we in de vlakte van Eernegem 
terecht. “In 1870 werd hier de stationsput van 
Eernegem gegraven. Die liep via een 16 km lange 
buis naar het station van Oostende zodat er zoet water 
beschikbaar was, nodig voor de stoomlocomotieven. 
Binnenkort wordt deze plaats in samenwerking met de 
provincie opnieuw ingericht. Bedoeling is om daar een 
mooi park van te maken dat aanleunt tegen de Groene 
62, met uitkijktoren en fietspunt. Een ideaal rustpunt met 
picknickbank, halverwege het traject”, verklapt Stefaan.

Van daaruit fietsen we naar de streek van Moere-
Nieuwland, een langwerpige laagte, de Gistelse 
Moere. “Een gietijzeren wegwijzer naar de Statie 
van Moere verwijst naar één van de mooiste 
stationsgebouwen al kom je er langsheen het traject 
natuurlijk veel meer tegen”, weet Stefaan ons te vertellen.

Verderop bemerken we in het landschap een 
hoogteverschil met de omgeving. De zandrug van Gistel 
scheidt de kustvlakte (de Polders) van de zandstreek 
(het Houtland). “Ter hoogte van de Nieuwpoortseweg 
kan je nog de oude slagbomen zien staan”, licht 
Stefaan toe. 

Van zodra we Gistel verlaten, komen we terecht in het 
Middelleeuwse polderlandschap. “Om het drassige 
krekenlandschap in de Polders met de trein te kunnen 
doorkruisen, werd een verhoogde berm aangelegd. 
De betonnen boogbrug van 10m hoog verwijst 
naar de ijzeren draaibrug over de Plassendale vaart 
(Snaaskerke). Je hebt er een mooi vergezicht op de 
polders en Snaaskerke. Bovendien is dit het meest 
bloemrijke stuk. De verhoogde berm zorgt dat het 
voedselrijke water snel afspoelt. De grond is er dus 
schraal waardoor er heel wat speciale planten te vinden 
zijn. Het maai- en afvoerbeheer van de provincie speelt 
natuurlijk ook een niet onbelangrijke rol”, vult Stefaan 
aan.

Nog meer naar de kust toe, komen we in de historische 
polders terecht. Het landschap wordt gekenmerkt door 
brede, kronkelende geulen met waardevolle natuur. 
“Het observatiepunt aan het schorregebied nabij 
de Zoutekreek, is mijn favoriete halte. Wintertaling, 
slobeend, lepelaar, kuif- en bergeend… het zijn maar 
enkele soorten die je er kan aantreffen maar voor 
vogelliefhebbers zeker de moeite om er even halt te 
houden.”

De reis eindigt op een boogscheut van het bruisende 
centrum van Oostende. “Nu nog een mooie link creëren 
vanuit de Aartrijksestraat naar het centrum van Torhout 
en dan is het plaatje helemaal compleet“, besluit 
Stefaan knipogend.

Knooppunt
81 – 70 - 74

vlak na
Knooppunt 30

Knooppunt 83

Knooppunt 20 – 11 

Knooppunt 34

Knooppunt 48
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Helemaal mee?
En zo zijn we weer helemaal rond. Check hier of je weer 
helemaal mee bent. We delen 3 bonnen uit voor een 
100 % West-Vlaams streekproducten pakket.
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VRAGEN
1. Wat is de naam van het natuurgebied, gelegen op 

de grens van Oostkamp en Zedelgem?
2. Gebied in De Haan waar de eerste permanente 

natuurloop van Vlaanderen ligt
3. Naam van één van de mooiste stationsgebouwen 

langs de Groene 62
4. Zeldzaamste amfibie van West-Vlaanderen
5. Vul aan: “… tuin zoemt”
6. Vul aan: De … van Gistel scheidt de kustvlakte van 

de polders
7. Naam van het nieuwe wandelpad naast het 

waterspaarbekken in Zedelgem
8. Gebied dat streeft naar een erkenning als Vlaams 

Landschapspark

HET CODEWOORD GEVONDEN?
Mail je antwoord voor eind mei naar 
wedstrijd@rlhp.be met als onderwerp 
‘Helemaal mee?’. De winnaar wordt persoonlijk 
verwittigd.

De natuur nodigt uit om je hond de vrije loop te geven. 
Toch is dat geen goed idee. Veel mensen zijn bang 
van loslopende honden. Zeker kinderen. Reekalfjes en 
grondbroeders panikeren en laten jongen aan hun lot 
over. Aangelijnd bescherm je meteen je beste vriend 
tegen een gevecht met andere honden en ook tegen 
teken.

www.west-vlaanderen.be/hondaandelijn

aan de leiband

www.west-vlaanderen.be/hondaandelijn

#hondaandelijn 

Bescherm andere bezoekers

bescherm de natuur

www.west-vlaanderen.be/hondaandelijn

#hondaandelijn 

Bescherm andere bezoekers

Bescherm andere bezoekers

Bescherm andere bezoekers

Bescherm andere bezoekers

Bescherm andere bezoekers

Bescherm andere bezoekers

#hondaandelijn 

BESCHErm JE Hond

Hou daarom ook jouw
#hondaandelijn 
De natuur nodigt uit om je hond de vrije loop te geven. Toch 
is dat geen goed idee. Veel mensen zijn bang van loslopende 
honden. Zeker kinderen! Reekalfjes en grondbroeders 
panikeren waardoor jongen aan hun lot worden overgelaten. 
Aangelijnd bescherm je meteen je beste vriend tegen een 
gevecht met andere honden en ook tegen teken. 

Hou daarom ook jouw #hondaandelijn
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Download hier de 
route als GPX.

Of volg deze knooppunten: 
81 - 70 - 74 - 30 - 34 - 42 - 48 
- 89 - 83 - 20 - 11

 Historische polders (klei)

 Middeleeuwse polders (zand en klei)

 Zandrug van Gistel

 Moere - Nieuwland

 Vlakte van Eernegem

 Plateau van Wijnendale (zandleem)

HONDEN

© openstreetmap
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‘Als in de lente de wei bloost en bloesemt en de bij zoemt en zoesemt, 
dan pluk je daar in de herfst de vruchten van’

Uit ‘Vensters op het landschap’ van Geert De Kockere


