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De vzw Regionaal Landschap Houtland is een samenwerking van overheden en verenigingen met als doel het draagvlak voor streekeigen natuur en landschap bij de burgers te vergroten. Onze vzw wordt financieel gesteund 
door de Provincie West-Vlaanderen, de Gemeenten Beernem, Brugge, Damme, Ichtegem, Jabbeke, Oostkamp, Ruiselede, Torhout, Wingene en Zedelgem, het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij.  

Beste lezer,
Het Regionaal Landschap wil de in-
woners actief betrekken bij natuur en 
landschap van onze streek. Dit najaar 
hebben we een prachtig wandelaanbod 
uitgewerkt, dat je de meest waardevolle  
bossen van het Houtland laat ontdek-
ken.  Elk weekend van oktober heeft 
aldus een verrassing in petto ! De bin-
nenpagina’s geven je een volledig over-
zicht van onze campagne ‘Topnatuur in 
het Houtland’ .

Wie in de herfst een haag, heg of 
boomgaard wil aanplanten, kan ook bij 
het Regionaal Landschap terecht. Via 
onze actie ‘Behaag het Houtland’ kun 
je streekeigen plantgoed bekomen, aan 
een goedkope prijs én met gratis advies 
van onze medewerkers.  

Meer informatie over het Regionaal 
Landschap is vanaf nu ook te vinden op 
onze gloednieuwe website 
www.rlhoutland.be. 
Neem alvast een kijkje !

Bart Naeyaert,
Voorzitter

Landschapsprojecten bij 
landbouwers en particulieren: 
vele kleintjes maken het verschil

In de voorbije tien jaar realiseerde het Regionaal Landschap niet minder dan 415 
kleinschalige landschapsprojecten bij landbouwers en particulieren in het Houtland. 
Tussen 2006 en 2013  werden in totaal  36,4 km hagen en heggen, 22,5 km 
bomenrijen, 11,4 ha houtkanten en 2116 hoogstamfruitbomen aangeplant. 
In diezelfde periode werden ook nog eens 189 poelen (her)aangelegd. 

Onze landschapsprojecten hebben als doel het  streekeigen karakter van het      
Houtland te versterken. Ze komen tot stand op vrijwillige basis. De planning gebeurt 
in overleg met de landbouwer of particulier. Het Regionaal Landschap helpt hen 
ook bij de vergunningsaanvraag en de praktische uitvoering van het project. Voor 
de aanplantingen kunnen de eigenaars  een beroep doen op de landschapsarbeiders 
van Loca Labora of OptimaT.  

En belangrijk om weten : het Regionaal Landschap financiert ook een deel van het 
project, met middelen van de Vlaamse Overheid, Provincie en de Gemeenten.
  
Misschien heb je ook plannen voor de landschappelijke inrichting van je eigen-
dom? Neem dan gerust contact op met ons op het nummer 050/407022 of mail 
naar wouter.demey@west-vlaanderen.be. Of kom op 18 oktober naar onze info-
voormiddag  in kasteel Tillegem. Zie verder ook artikel Behaag het Houtland op de 
achterste pagina.
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Topnatuur in 
het Houtland
De maand oktober stellen we in het teken 

van Natura 2000, het Europese netwerk van 

natuurgebieden. Tien geleide en geanimeerde 

wandelingen brengen je naar topnatuur van 

bos, heide en valleigebieden in het Houtland. 

Een unieke kans om enkele private of afgesloten 

natuurgebieden te bezoeken. 

1  Aanwijsputten 
Zondag 28 september om 11u, 13u, 14u30 en 16u
52 ha groot  bosreservaat van het Agentschap Natuur en Bos, met 
talrijke vennen en natte heide. Momenteel zijn de natuurinrichtings-
werken in volle uitvoering.
Tijdens de Opendeurdag van het provinciedomein Bulskampveld kan 
je op vier momenten mee voor een geleid bezoek aan de werken. 
Een koets voert je gevoerd naar de ingang van het reservaat.
Startplaats: infostand Regionaal Landschap Houtland 
voor het bezoekerscentrum Bulskampveld, Beernem

2  Fladderaars in het park d’Aertrycke
Zaterdag 4 oktober om 20u30 
Het provinciedomein d’Aertrycke is een kasteelpark in Engelse 
landschapsstijl, met vijvers, prieeltjes en monumentale bomen. Voor 
vleermuizen is zo’n oud kasteelpark een belangrijk leefgebied. Op 
deze avond gaan we met detector en zaklamp op zoek naar deze 
fl adderaars.
Voor kinderen is er een aangepaste wandeling rond vleermuizen en 
nachtvlinders.
Startplaats: Parking domein d’Aertrycke, Zeeweg, Torhout

3  De vallei van de Rivierbeek
Zondag 5 oktober om 10u 
De Rivierbeek heeft nog een zeer natuurlijke verloop. De wandeling 
gaat naar het domein Erkegem, dat zeer recent door het Agentschap 
Natuur en Bos werd aangekocht. Een unieke kennismaking met een 
waardevol stuk valleibos.  
Startplaats: Parking Nieuwenhovebos, Nieuwenhovelaan, 
Oostkamp

4  Beheerplan Bulskampveld
Zaterdag 11 oktober
In het Bulskampveld  is meer natuurlijk (loof)bos gewenst. Het 
beheerplan is dan ook gericht op de omzetting van het huidige 
(naaldhout)bos. Tijdens deze twee wandelingen – doorheen private 
bosdomeinen - worden de beheerplannen toegelicht. 
1. Drinkwaterproductiecentrum van de Vlaamse Watermaatschappij.
 Start om 9.00 u aan het Bezoekerscentrum van het Provincie-

domein Lippensgoed-Bulskampveld te Beernem. 
2. Kasteelpark Drie Koningen 
 Start om 13.30 u aan parking Drie Koningen van het Provincie-

domein Lippensgoed-Bulskampveld te Beernem

5  Vloethemveld: topnatuur
op voormalig militair domein

Zondag 12 oktober om 14u 
300 ha groot domein van het Agentschap Natuur en Bos, waar-
van 170 ha voormalig munitiedepot. Recent werden grootschalige  
inrichtingswerken uitgevoerd voor het herstel van de heide. 
Het heidegebied is slechts enkele malen per jaar toegankelijk voor 
het grote publiek. Tijdens de wandeling is er ook aandacht voor de 
oorlogsgeschiedenis van dit domein. 
Startplaats: aan de ingang van het munitiedepot, 
Vloethemveld, Zedelgem

6  Lekkere paddenstoelen in het hakhoutbos
Zaterdag 18 oktober om 14u 
De Vorte Bossen zijn een bosreservaat van Natuurpunt De Torenvalk 
in de vallei van de Wantebeek. We verkennen dit oude hakhoutbos 
en hebben extra aandacht voor de paddenstoelen. We sluiten de 
wandeling af met drie proevertjes.
Startplaats: Kerk van Doomkerke, Brandstraat, 
Doomkerke (Ruiselede)

7  Avontuurlijk Ryckevelde
Zondag 19 oktober om 10u  
Dit voormalige heidegebied werd bebost met beuk, eik en verschil-
lende naaldbomen. We wandelen van de Schobbejakshoogte naar 
de Meersbeek, van droog naar nat terrein. Dat staat garant voor 
een zeer diverse natuur. Kinderen tussen 8 en 12 jaar kunnen onder 
begeleiding een bosspel spelen in het speelbos. Om 12u sluiten we af 
met een aperitiefje in het kasteel.
Startplaats: Nieuwe parking van domein Ryckevelde, 
Holleweg (dreef naar het kasteel), Brugge

8  Zorgvliet
Zaterdag 25 oktober om 15u
Sfeervolle wandeling in dit voormalige kasteeldomein, dat werd aan-
gekocht door de gemeente Oostkamp. Nadien volgt een voorstelling 
over vogels van bij ons door natuurfotograaf Patrick Keirsebilck. We 
praten na bij een Wittoen of een alcoholvrij drankje.
Startplaats: Kortrijksestraat 505, komend van Oostkamp 
2de dreef voorbij het bedrijf met huisnummer 505

9  Paardenkracht in het Wijnendalebos
Zondag 26 oktober om 14u
181 hectare oud middelhoutbos, verbonden aan het kasteel van 
Wijnendale. Hoger gelegen gebieden en nattere valleien wisselen 
elkaar af. Blikvangers zijn de imposante zomereiken en de grote 
collectie paddenstoelen.
Op deze wandeling krijgen we toelichting bij het specifi eke beheer 
en kan je ook zien hoe paarden worden ingezet in kwetsbare en/of 
natte bossen.
Startplaats: Parking beneden kasteel Wijnendale, 
Fonteinpad 2, Torhout
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Inschrijven
Voor alle wandelingen dien je in te schrijven bij
dieter.willems@west-vlaanderen.be of 050 40 70 21. Schrijf 
tijdig in (t.e.m. de donderdag voorafgaand aan de activiteit), 
want het aantal deelnemers is beperkt tot 25 personen/gids.  
Voor de wandelingen voorzien we telkens twee gidsen.

Alle activiteiten zijn GRATIS.
Campagne i.s.m. Agentschap Natuur en Bos

www.rlhoutland.be
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RUISELEDE

Je knotbomen geknot in ruil voor het hout!

Overal hoor je over de klimaatverandering en dat de aarde warmer wordt. 
De planeet kookt. Wat betekent dat voor ons?  Ontdek al spelend of al wandelend 
wat de gevolgen zijn voor dieren, planten en mensen. En hoe we ons kunnen behelpen door te 
leren van de natuur.

o Maak kennis met soorten die verdwijnen en met soorten die naar onze streken komen.  Onder-
   zoek o.a. de teek, een ongewenste nieuwkomer, en leer hoe je ze kan voorkomen en verwijderen.
o Ontdek hoe sommige dieren zich verwarmen en hoe ze wonen. Volg een demonstratie met 
   bouwmaterialen uit de natuur en experimenteer met kalk en vezelplanten. Schilder met natuur-
   verf en maak zelf lijm met natuurlijke ingrediënten.
o Haal ideeën uit de natuur om je te kleden. Ontdek stoffen uit 100 % natuurlijke materialen en
   volg hoe men van vlas of hennep een afgewerkt kledingstuk maakt. 
o Maak je vuile kleren of vuile vloer weer helemaal schoon met natuurlijke ingrediënten. Tijdens
   demonstraties met zeepkruid zie je het met je eigen ogen. 
o Ga voor je afvalprobleem te rade bij de natuur. Volg de demonstraties over verwerken van snoei-
   hout of teken samen een plan voor een afvalarme tuin .
o Een kookprogramma voor de planeet! Ontdek nieuwe gerechten, andere eetgewoonten en 
   nieuwe manieren om eten klaar te maken.  

Live-muziek, vertellingen, verrassende sprekers, workshops, infostanden, tentoonstellingen, spellen, 
demonstraties, rondleidingen, drank- en eetgelegenheden, theatervoorstellingen en  proevertjes 
zorgen voor een gevulde dag met de nodige sfeer. Jong en oud is welkom.

Afspraak: domein Bulskampveld

Info/inschrijven: Bezoekerscentrum (kasteel) Bulskampveld

Organisatie: Provincie West-Vlaanderen samen met alle partners in het domein

Opendeurdag domein Bulskampveld
Thema: SOS klimaat, een kookprogramma voor de planeetWaarom knotbomen onderhouden?

Knotbomen moeten elke zes tot acht jaar volledig van hun takken worden ontdaan. 
Omdat niet iedereen over het nodige materieel beschikt, geen zin en/of tijd heeft 
of last heeft van hoogtevrees, werkt het Regionaal Landschap Houtland met een 
knotteam. Dit zijn vrijwilligers die gratis bomen knotten in ruil voor het brandhout.

Het gaat om KNOTbomen op het platteland (geen tuinsfeer) waarvan de op-
gaande takken kaprijp zijn. Dit wil zeggen dat de te kappen takken een omtrek van              
ongeveer 40 cm hebben of een dikte van 15 cm. 

Hoe gaan we te werk?
1. Als knotboomeigenaar geef je je knotaanvraag door aan het Regionaal 
   Landschap Houtland, Dieter Willems, T. 050 40 70 21, 
   dieter.willems@west-vlaanderen.be. Concreet gaat het over het aantal bomen
   en de +/- leeftijd of dikte van de opgaande takken.
2. Wij geven jouw gegevens door aan een ploegje knotters uit ons team. 
   Een knotter neemt in de loop van het knotseizoen (van 25 november 2014 tot
   31 maart 2015) contact op om verder af te spreken. 
3. De knotter heeft recht op het brandhout (dikke takken). Het snoeihout (dunne
   takken) wordt door de knotter verzameld op een stapel of in een takkenril. 
   Als eigenaar sta je in voor de verdere verwerking (verhakselen, houtril voorzien,
   containerpark,…) van dit fijne snoeihout.

Tijdens de werkzaamheden voeren de knotters veiligheid en professionaliteit hoog 
in het vaandel. Elke knotter draagt daarom gepaste beschermkledij en wordt door 
ons verzekerd.

September

28
10.30 tot 18 u.

Behaag het Houtland
Behaag het Houtland is een campagne van het Regionaal Landschap Houtland om 
autochtone hagen en heggen te promoten. De streekeigen bomen en struiken zijn 
aangepast aan onze bodem waardoor ze minder ziektegevoelig zijn.

De keuze van de soorten hangt af van het gebruik. Wil je een strakke haag rond tuin 
of boomgaard? Wil je een losse heg als perceelgrens? Heb je nood aan brandhout? 
Wil je vogels aantrekken met een bosje met bessen en noten?

Via het Regionaal Landschap Houtland kun je streekeigen plantgoed bekomen aan 
een voordelige prijs. We bieden losse pakketten aan met een minimumafname 
van 10 stuks. Daarnaast hebben we enkele standaardpakketten samengesteld (ge-
mengde doornhaag, gemengde heg, hakhoutkant of vogelbosje). Ook kun je hoog-
stammige bomen bestellen. 

Alle info over de pakketten, 
de plantensoorten en het bestel-
formulier vind je op onze nieuwe 
website www.rlhoutland.be

Infomoment Behaag het Houtland
Zaterdag 18 oktober om 10 uur

Op dit moment kun je met je 
vragen over plantgoed en 
beplantingen bij ons terecht in 
het kasteel Tillegem 
(GPS: Domeindreef 1 en dan 
streekhuis Tillegem volgen). 

Programma
10u      Praktische info plantgoed
            en beplantingen
PAUZE  met drankje
11u      Bezoek demotuin en
            mogelijkheid om te bestellen
11u30  Uitleg over landschaps-
            plannen (optioneel)
12u      Einde

Tijdens deze fietstocht verkennen we verschillende restanten van forten waaruit 
de Staats-Spaanse linies bestonden. We vertrekken aan het Fort van Beieren, 
één van de best bewaarde aarden forten. In 2013 werd een deel van dit fort 
in zijn ware glorie hersteld. Daarnaast komen ook Damme, de Schaapskooi en 
het San Miguelbastion, het Verbrand Fort, Oostkerke,… aan bod. 

Gids: Dirk Vercoutter
Inschrijven: tegen 26 september 2014 via dieter.willems@west-vlaanderen.be 
                   Max. 25 deelnemers
Afspraak: Parking Gemene Weidestraat in Koolkerke (Brugge)
Organisatie: Provinciedienst Natuur en Milieueducatie i.s.m. RL Houtland
Info: Dieter Willems, Tillegemstraat 81, Sint-Michiels, 0476 53 70 02

Forten en dorpen in en rond het water
September

28
13 u.

Kom met het gezin naar het Moordenaarsbos in Jabbeke en breng een gezellige
en leerrijke namiddag door te midden van de natuur ! 
Kampen bouwen, naar avontuurlijke vertellingen luisteren met o.a. 
jeugdschrijver Kris Kowlier, een zintuigenwandeling maken, 
een Zweeds parcours afleggen of waag jij je aan het blotevoetenpad? 

Afspraak: de Speelplekke (Zilverstraat, Jabbeke).
Organisatie: Natuurpunt Jabbeke i.s.m. RL Houtland en de Gemeente Jabbeke
Info: www.natuurpuntjabbeke.be

Natuur-Avontuur Oktober

19
vanaf 14 u.


