
Beste lezer,
De herfstmaanden staan uiteraard in het 
teken van de oogst. Het is het seizoen van 
appels, peren en noten plukken.  Voor het 
regionaal landschap is de fruithappening op 
11 oktober een absoluut hoogtepunt, waar-
bij we je laten kennis maken met honderden 
soorten hoogstamfruit.  En waar je ook 
streekeigen appels en peren kunt proeven 
en kopen  of jouw oogst kunt laten persen 
tot sap.

Tijdens de herfst maak je misschien plannen 
voor het nieuwe plantseizoen. Bestel alvast 
je plantgoed via onze website. Of misschien 
win je een gratis beplantingsplan?  Dit jaar 
voert het regionaal landschap haar 500e 
landschapsplan uit en dat is gratis voor die-
gene die ons het beste plan toestuurt. 

Wie aanplant moet ook vooruitzien. Kleine 
boompjes worden groot en vragen wel eens 
onverwacht veel onderhoud.  Vrijwilligers 
van de knotploeg staan alvast in voor het 
beheer van onze knotbomen. 

In deze landschapskrant ook aandacht voor 
speelnatuur.  Het inzicht groeit dat natuur-
beleving – in al zijn vormen –een positieve 
invloed heeft op ons fysisch en psychisch 
welzijn.  

Ik wens je veel inspiratie en leesgenot!

Bart Naeyaert
Voorzitter

3de Houtlandse 
Fruithappening 
Voor de derde keer op rij organiseert 
het Regionaal Landschap Houtland de 
Fruithappening knAPPEL en babbel. Tijdens 
dit gezellige fruitfeest willen we zo, met 
de steun van stad Brugge en de Nationale 
Boomgaardenstichting, de hoogstamfruit-
teelt promoten. 

De fruithappening wordt driejaarlijks geor-
ganiseerd. Vorige edities waren telkens goed 
voor méér dan 2000 bezoekers. 

Landschapskrant
REGIONAAL LANDSCHAP HOUTLAND

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 fi nancieel 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.

jaargang 14

september 2015

gratis nummer

nr�27

CIDERBON
Ruil deze bon in op zondag 11 oktober 2015 op onze 3de fruithappening knAPPEL en babbel 
van het Regionaal Landschap Houtland. En krijg GRATIS een glaasje cider!*

Wens je op de hoogte te blijven van onze activiteiten, dan kan je je mailadres invullen:

Woonplaats:

 *Zolang de voorraad strekt
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3de Houtlandse Fruithappening

knAPPEL en babbel
Op zondag 11 oktober slaan het regionaal 
landschap en de stad Brugge van 10 tot 18 
uur hun tenten op aan de hoogstamboom-
gaard tegenover Hoeve Hangerijn in de 
Gemeneweideweg-Zuid 113 te Brugge. 

De Nationale Boomgaardenstichting 
organiseert er haar jaarlijkse ‘Nationale 
Fruittentoonstelling’ met meer dan 500 
appel- en perenvariëteiten. Daarnaast 
vind je er standen met fruitteeltliteratuur, 
snoei- en entmaterialen,  een plantactie 
en allerhande boomgaard- en fruitinfo. Je 
zal er appelen en peren kunnen kopen van 
meer dan twintig hoogstamvariëteiten en 
de verwerkte fruitstropen en -sappen van 
kers, pruim, peer…. Heb je in je tuin nog 
een onbekende fruitboom? Breng dan een 
viertal vruchten mee ter determinatie. De 
lokale Essing wordt er als hoogstamappel 
van het jaar 2015 voorgesteld.

In de voormiddag kan je individueel of als 
gezin (kinderen +8jaar) aan één van de drie 
sessies breathwalking deelnemen. De ses-
sies starten om 10.30 u, 11.15 u en 12.00 u, en 
duren telkens een half uur. 

Er zijn doorlopend workshops over het 
snoeien en onderhouden van hoogstam-
fruitbomen. Tevens zal je kunnen zien hoe 
je fruitbomen kan enten (zie inzet), tonen 
de confi -ladies hoe confi tuur te maken en 
kan je appelfl appen bakken met buurtwerk 
‘t Schuurke.

Kom proeven van oude en streekeigen 
fruitrassen en van vers geperst fruitsap. 
VELT Brugge en de fruitwerkgroep van VELT 
Beernem bouwen er een prachtige stand 
met boeken, planten, proevertjes,… Imkers 
vertellen je over de bijen en nuttige en scha-
delijke insecten. 

Maak je eigen smoothie met de sappentrap-
per! Kinderen kunnen knutselen en koken 
met fruit (activiteit Gezinsbond). Of doen 
mee met het klimspel of laten zich schmin-
ken in een stuk fruit.

Onze huiskok bereidt live enkele fruithapjes 
om te proeven. IJshoeve Danneels biedt 
voor deze gelegenheid artisanaal fruitijs aan. 
De Noord-Zuiddienst en de Wereldwinkel 
van Brugge organiseren een faire kookbat-
tle (zie inzet). Dit past overigens in de week 
van de Fair Trade die op 7 oktober start. 

Wie zijn appels (min. 75kg) wil laten persen 
kan op deze dag terecht bij de mobiele 
fruitpers van Thijs Tanghe. Inschrijven doe 
je via 050 78 11 94 of info@houtlandsetuin-
sappen.be.

Bereikbaarheid
Met de fi ets is Hoeve Hangerijn gemakkelijk 
en veilig te bereiken.
De bushalte Ter Heide bevindt zich op 500 
m. Neem lijn 11 Brugge Station-Assebroek 
Peerdeke-St.-Kruiskerk.
Met de wagen kun je parkeren in de omlig-
gende straten.

Informatie en inschrijven infosessies: 
Dieter Willems, 0476 53 70 02, dieter.wil-
lems@west-vlaanderen.be of www.rlhout-
land.be

Sappige avonden 
Sappige avonden is een reeks over fruit van 
hier en uit het zuiden. 
We starten telkens om 20 uur in hoeve 
Hangerijn, Gemeneweideweg-Zuid 113 te 
Brugge.

• Maandag 5 oktober: Geschiedenis van 
het fruit – eerlijk en puur met leuke anek-
dotes en historische fruitweetjes

• Dinsdag 6 oktober: Wijnproefavond 
wereldwinkelwijnen met uitleg over de 
druivenrassen

• Woensdag 7 oktober: Letterlijk en fi -
guurlijk proeven van de cultuur van de 
hoogstamboomgaard

• Donderdag 8 oktober: Het verhaal achter 
de fruitsappen uit de wereldwinkel – 
proeven van sap en cocktails

Inschrijven voor één of verschillende avon-
den kan door je naam, voornaam, mailadres 
en telefoonnummer tegen vrijdag 1 oktober 
te mailen naar rlhoutland@west-vlaanderen.be
Meer info: 050 40 70 21
Kostprijs: elke avond kost 5,00 euro, te beta-
len op de avond zelf
Maximum 40 deelnemers/avond

Demo ‘enten van fruitbomen’
Tijdens de fruithappening op zondag 11 
oktober kan je deelnemen aan een demon-
stratie over het enten van fruitbomen, een 
eenvoudige techniek. 
De workshop start om 11 uur in Hoeve 
Hangerijn. We starten met een theoretisch 
gedeelte, waarna we de verschillende ent-
wijzen verduidelijken. Nadien demonsteren 
we de klassieke spleetenting, het kroonen-
ten, het driehoeksenten en de Engelse 
plakent.

Inschrijven voor de demo kan door je naam, 
voornaam, e-mail en telefoonnummer 
vóór 5 oktober te mailen naar rlhoutland@
west-vlaanderen.be. 
Meer info: 050 40 70 21.
Maximum 20 deelnemers

Kookbattle
Ben je gepassioneerd door koken? Altijd 
bereid om iets nieuws te proberen? Dan is 
deze kookbattle op zondag 11 oktober iets 
voor jou! 

Iedere deelnemer krijgt hetzelfde recept en 
moet op basis van dit recept en zijn of haar 
persoonlijke touch het gerecht klaarmaken 
binnen de voorziene tijd. Wij zorgen voor 
kookmateriaal, kookvuren en de ingrediënten.
Je kan als individu deelnemen of in team met 
een vriend/familielid. De gerechten zullen 
geproefd en beoordeeld worden door een 
driekoppige jury.
De winnaar van de kookbattle ontvangt een 
toepasselijke prijs! Hobbykok, ga er voor!
De kookbattles duren telkens een uur en 
starten in de grote tent om 14.00u, 15.30u en 
17.00u.

Inschrijven: Mail vóór 5 oktober je voornaam, 
naam, e-mailadres en telefoonnummer te 
mailen aan noordzuiddienst@brugge.be 
met vermelding van het uur waarop je wenst 
te starten.
Meer info:Noord-Zuiddienst, 050 44 82 44
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Behaag het Houtland
Behaag het Houtland is een campagne van 
het Regionaal Landschap Houtland i.s.m. 
Natuurpunt Houtland om autochtone 
hagen, heggen en bomen te promoten. 

Het voordeel van autochtone bomen en 
struiken is dat ze  aangepast zijn 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? Of wil je een losse heg als 
perceelgrens? Heb je nood aan brandhout? 
Wil je vogels aantrekken met een bosje met 
bessen en noten?

Tijdens de campagne kan je streekeigen 
plantgoed bekomen aan een voordelige 
prijs. We bieden soorten aan met een 
minimumafname van 10 stuks. Daarnaast 
hebben we enkele pakketten samenge-
steld (gemengde doornhaag, gemengde 
heg, hakhoutkant of vogelbosje). We 
bieden ook verschillende hoogstammige 
bomen aan.

NIEUW! Dit jaar kan je ook hoog-
stammige fruitbomen bestellen. 

Alle info over de pakketten, de plantensoor-
ten en (fruit)bomen alsook het bestelformu-
lier en de afhaaldatum en –plaats, vind je op 
onze website www.rlhoutland.be

Het 500ste landschapsplan in zicht!
Reeds meer dan tien jaar staat het Regionaal 
Landschap Houtland in voor de opmaak 
van landschapsplannen bij particulieren 
die ‘op den buiten’ wonen. Dit resulteerde 
in de aanplant van tientallen kilometers 
bomenrijen, heggen en hagen, enkele 
duizenden (fruit)bomen en de aanleg van 
honderden poelen.  Soms zijn het kleine 
plannetjes, soms grotere. Eén ding hebben 
ze gemeen: ze komen allemaal tot stand 
op vrijwillige basis en in overleg met de 
eigenaar. Dank zij de inzet van  talrijke 
particulieren wordt actief gewerkt aan een 
mooier Houtland!

In 2015 verwachten we het 500ste land-
schapsplan en dat willen we in de verf zetten 
met een wedstrijd. Als particuliere eigenaar 
in het buitengebied maak je kans op een 
gratis landschapsplan. 

WIN JE EIGEN LANDSCHAPSPLAN!
Hoe gaat het in zijn werk?
• Stuur ons een concept/schets van hoe 

je je percelen landschappelijk wil inrich-
ten. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit een 
streekeigen haag, een hoogstamboom-
gaard, een poel, een (knot)bomenrij, of 
uit een combinatie hiervan. Geef deze 

schets weer op bijvoorbeeld  een lucht-
foto die je download van het internet 
(maar een handgetekend plan is even 
goed). Voeg hier ook een beknopte mo-
tivering bij, evenals een aantal foto’s van 
de huidige situatie.

• De inzendingen worden beoordeeld 
door een jury, samengesteld uit me-
dewerkers van de drie regionale land-
schappen uit de provincie. 

• Het beste plan wordt verder uitgewerkt 
in samenspraak met de winnaar.

• Het winnende plan wordt in 2016 vol-
ledig GRATIS uitgevoerd, plantgoed, 
materialen en graafwerken  inbegrepen 
(met een maximum van 5.000 euro)

• Andere plannen worden, indien ge-
wenst, opgenomen in de reguliere 
werking van het Regionaal Landschap 
Houtland en kunnen tot 70% worden 
gefinancierd. 

Voorwaarden
• Jouw plan komt het landschappelijke 

karakter van het Houtland ten goede.
• De in te richten percelen liggen in één 

van de aangesloten gemeenten van het 
Regionaal Landschap Houtland.

• De percelen liggen in buitengebied en 
niet in woonzone.

• Plannen voor huiskavels (tuinen) worden 
niet weerhouden, evenmin lopende 
projecten.

• Er wordt enkel gewerkt met streekeigen 
plantgoed.

Stuur je plan voor 15 juni 2015 met de 
post op naar: Streekhuis Kasteel Tillegem, 
Tillegemstraat 81, 8200 Sint-Michiels, t.a.v. 
Wouter Demey

Meer info Wouter Demey, 050 40 70 24 
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Bluuft e bitje van de beke
 ’t start met 1 meter
Sommige waterlopen zijn ‘ingeschreven’.  
Dit betekent dat ze zijn opgenomen in de 
Vlaamse Hydrografi sche Atlas (je vindt ze 
terug op www.giswest.be/waterlopen).   
Ingeschreven waterlopen worden door de 
overheid beheerd. 

Sinds 1 juli 2014 zijn de meeste ingeschre-
ven onbevaarbare waterlopen in West-
Vlaanderen (3.653 km) in beheer van de 
Provincie.

Woon je langs een waterloop?
Hou er rekening mee dat niet alles kan of 
mag in de nabijheid van de waterloop. 
Je mag uiteraard niets doen dat de vrije 
doorgang van het water in de beekbed-
ding zou belemmeren. 

De wetgever wil ook garanties dat regel-
matig onderhoud van waterlopen kan uit-
gevoerd worden wanneer nodig.  Daarom 
moeten de waterloop en zijn oevers vlot 
toegankelijk zijn voor de waterbeheerder.  
Ook de stabiliteit van de oevers verdient 
onze bijzondere aandacht.
Daarom zijn er redelijk wat beperkingen 
voor de onmiddellijke omgeving van een 
waterloop! Vooral twee getallen zijn be-
langrijk: 1 meter en 5 meter! 

Deze afstanden worden gemeten vanaf de 
“taludinsteek” (zie schema). 

Eénmeterstrook
Het bewerken van de grond langs een in-
geschreven waterloop, mag slechts vanaf 
een afstand van 1 m vanaf de taludinsteek 
van de waterloop.  

Ook weides langs waterlopen moeten 
worden afgesloten. De afsluiting komt  op 
0,75 tot 1 meter van de taludinsteek van de 
waterloop, dit om trappelschade aan de 
oevers te vermijden. 

Voor het gebruik van pesticiden zijn de 
oever én de eerste meter vanaf de taludin-
steek van de waterloop verboden terrein 
(voor sommige pesticiden gelden zelfs 
nog strengere regels). 

Vijfmeterstrook
Om de bereikbaarheid van deze waterlopen 
te vrijwaren, gelden bijzondere regels binnen 
een vijfmeterstrook aan weerszijden van de 
taludinsteek van de waterloop.  

Op deze strook moet de waterbeheerder 
kunnen passeren voor onderhoudswerken.  
Daarom mogen in deze strook in de regel 
géén beplantingen, bebouwing, construc-
ties of ophogingen worden uitgevoerd.  
Eventuele verhardingen  (zoals een terras) 
moet een passage van een kraan tot 30 ton 
kunnen weerstaan!

Afsluitingen, hagen en bomenrijen kunnen 
wel als ze bepaalde regels volgen.  
Vooreerst kunnen ze énkel toegestaan 
worden, evenwijdig met de loop van de beek, 
en dat op een afstand van minimaal 0,75 
meter en maximaal 1 meter van de taludin-
steek van de waterloop. Een afsluiting of haag 
mag ook niet hoger zijn dan 1,5 meter.  
Bomen zet je op een tussenafstand van mini-
mum 10 meter.

Een afsluiting van je eigendom dwars op de 
waterloop kan in de vijfmeterstrook, maar 
moet kunnen opengezet worden voor de 
passage van de kraan.

De waterbeheerder mág in deze vijfme-
terstrook maaisel en slib (ten gevolge van 
onderhoudswerken) deponeren.
Hou dus de vijfmeterstrook langs een water-
loop vrij : (tuin)afval, rommel, gestockeerde 
materialen en andere obstakels horen hier 
niet thuis.

Het getal 5 is ook belangrijk op het vlak 
van bemesting. In de vijfmeterstrook langs 
een ingeschreven waterloop mag ook niet 
bemest worden. 

Eén of vijf meter
Wat wel of niet kan langs een waterloop 
lijkt op het eerste gezicht niet eenvoudig!  
Maar eigenlijk valt het best mee.  
De wetgever heeft al deze regelingen 
voorzien in functie van de waterkwaliteit, 
de oeverstabiliteit en een vlot onderhoud 
van de waterloop.  

Een goed functionerende beek is cruciaal 
om wateroverlast te vermijden, dus Bluuft 
e bitje van de beke!

Meer info
www.west-vlaanderen.be/waterlopen 
www.inagro.be/buff erstrook 
www.giswest.be/waterlopen
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Speelnatuur in de lift!
Met het Regionaal Landschap Houtland zijn we sterk gewonnen om de buitenruimte voor 
kinderen (én volwassenen) zo belevingsgericht als mogelijk te gaan uitwerken. We geloven 
ten volle dat zo de band tussen mens en natuur versterkt kan worden. Het respect voor onze 
omgeving groeit er alleen maar door.

Recentelijk kregen twee mooie projecten in Brugge vorm.

Spelend leren  
in een natuurlijk 
kader
Stedelijke basisschool De Triangel,
Diksmuidse Heerweg 159 te Sint-Andries

De Triangel heeft al een traditie als milieu-
vriendelijke school. Wat nog echt ontbrak, 
was een stukje groene ruimte. Het terrein 
lag er maar moest eerst jaren gesaneerd 
worden. In 2014 was het dan eindelijk zo 
ver en gaf OVAM het stukje langs de ex-
presweg vrij.

De leerkrachten kregen de smaak te pakken 
tijdens een pedagogische studiedag in de 
winter. Samen bouwden we een wilgenhut. 
Daarrond kreeg de tuin verder vorm. Wie on-
langs nog passeerde, zag de mooie kunst-
werken die in de tuin verschenen alsook de 
heuvel met buis. Deze winter volgen nog 
aanplantingen van struiken en bomen.

Spel en natuur 
hand in hand
Chirohuis De Karmel, 
Torhoutsesteenweg 406 te Sint-Michiels

Het drie eeuwen oude domein met park-
tuin en koetshuis diende achtereenvol-
gens als herenboerderij, buitenverblijf 
van een baron en slotklooster van de 
Karmelietessen. In het park van 2,5 hectare 
biedt De Karmel nu een volledige infra-
structuur voor groepsverblijven. 

Ze wilden op het domein voor jeugd-
groepen en gezinnen wat meer speelna-
tuur creëren. De twee aanwezige vijvers 
werden geprofileerd met boombruggen en 
vlot, er kwam een heuvel als amfitheater, 
een tunnel van 15 meter en evenwichtsele-
menten gespreid over het hele terrein. In 
het najaar leggen we nog een fruittuin en 
enkele houtkanten aan.

Symposium ‘Zot van Natuur’
Meer groene ruimte = meer WEL-zijn !

Donderdag 10 december 2015 
in CC De Grote Post te Oostende

We zijn allen zot van natuur. Bij mooi weer 
trekken we massaal richting kust of bos om 
er te wandelen of te fietsen. Aan de andere 
kant merken we dat we ‘zot’ worden van een 
tekort aan natuur. Een natuurlijke omgeving 
hebben we nodig zoals we water, brood 
en dromen nodig hebben om te overleven. 
Wanneer we die voeling met onze natuur-
lijke omgeving kwijt raken, voelen we ons 
lichaam niet meer goed aan en gaan we 
over grenzen.

Kinderpsychologen stellen vast dat de druk 
bij kinderen stijgt en de daarmee gepaard 
gaande stijging van ADHD-symptomen.

Ook volwassenen ontsnappen niet aan het 
‘natuurtekortheids’-stoornis. Met depres-
sies, een overmatig gebruik van slaappillen, 
verslavingen, een hoog zelfdodingscijfer en 
mensen die door het lint gaan tot gevolg. 
Gerenommeerde sprekers leggen de link 
tussen enerzijds de natuur en anderzijds ons 
fysisch, psychisch en sociaal welzijn van bij 
de geboorte tot op ons sterfbed.

Het symposium is voor iedereen die wat 
meer inzicht wil krijgen over de invloed 
van natuur op de hersenontwikkeling, de 
ontwikkeling van het kind en het volwassen 
leven: (kinder)psychologen, pedagogen, so-
ciaal werkers, natuurgidsen, mensen uit het 
onderwijs, de kinderopvang, woon-zorg-
centra,… en andere geïnteresseerden.
Geef je op als geïnteresseerde via nme@
west-vlaanderen.be en ontvang het ge-
detailleerde programma en de praktische 
gegevens om in te schrijven. 
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Knotter van het eerste uur in de kijker: 

Jean-Pierre Van Heyste

Steekkaart
• 56 jaar
• Woont in de Nieuwenhovewijk te 

Oostkamp
• Woont samen met Ingrid Denaeghel
• Heeft vier kinderen en vijf kleinkinderen
• Werkt voor de RVA
• Hobby’s:  lopen en trainen van een 

basketbalploeg

Hoe ben je in contact gekomen met de 
knotploeg?
Eigenlijk via de knotoproep in de land-
schapskrant  van 2007. Ik had toen net een 
nieuwe kachel gekocht. Met 7 kubieke meter 
hout per jaar kan ik zelfvoorzienend zijn. 
De aangeboden locaties van het Regionaal 
Landschap Houtland kwamen op het per-
fecte moment!

Van wie heb je de stiel geleerd?
Van mijn pa! Vanaf mijn twaalf jaar trokken 
we de bossen van Knesselare in om voorna-
melijk olmenhout te zagen. Mijn pa maakte 
daar dan vinkenbakken mee. Hij was ook 
een van de eersten die een CV-ketel op hout 
had. Dat waren heerlijke tijden. Hij zaagde de 
bomen om en ik verzamelde dan de hout-
blokken  en hielp met het inladen. De laatste 
jaren  zijn de rollen inmiddels omgekeerd…

Is er veel veranderd sedert toen?
Vooral het materiaal! Het materiaal is veel 
lichter en sterker geworden. Indertijd zaag-
den we met een SKILL machine met een 
zaagblad van 60cm. Nu zagen we met een 
STIHL machine met een zaagblad van 35cm. 

Veel interessanter! Ook via de cursussen 
van het regionaal landschap heb ik andere 
zaagtechnieken bijgeleerd.

Knot je alleen?
Nee, nooit! Dit zou ik ook niemand aanra-
den, veel te gevaarlijk. Ik ben ook heel selec-
tief als het aankomt op mensen die met me 
meegaan. Liefst werk ik samen met mensen 
die ik goed ken. Voorbije jaren voornamelijk 
met mijn pa en een vriend. We hebben heel 
weinig communicatie nodig om elkaar te 
verstaan. De laatste jaren ook met Geert, 
iemand die ik heb leren kennen op de jaar-
lijkse bijeenkomst van de knotters en mijn 
schoonzoon.

Moet je een natuurmens zijn om te knotten?
Ik vind van wel. Het liefst doe ik opdrach-
ten in mooie gebieden. Zo hebben we 
houtopslag verwijderd in de Miseriebocht 
te Beernem om meer kansen te geven aan 
vlinders. In het domein van Zevenkerken te 
Zedelgem hebben we open plekken gekapt 
om heideherstel mogelijk te maken. Door 
het werken in deze gebieden kan ik mijn 
hoofd volledig leeg maken. Niets zo fijn als 
moe maar voldaan terug thuis te komen.

Ga je dit nog lang doen?
Ik hoop nog zo lang mogelijk!!

Jean-Pierre, bedankt voor deze fijne babbel 
en we wensen je nog vele jaren vol zaagple-
zier toe!

Dieter & Wouter

Je knotbomen geknot 
in ruil voor het hout!
Wil je ook dat één van onze vrijwilligers je 
knotbomen gratis komt knotten? Dan ben 
je bij het regionaal landschap op het juiste 
adres.

Wat bieden wij?
Professionele vrijwilligers die jouw 
KNOTbomen aanpakken onder volgende 
voorwaarden:
• Je bomen staan in een landschappelijk 

kader (op het platteland, niet in de 
tuinsfeer)

• De opgaande takken zijn kaprijp. Dit wil 
zeggen dat de te kappen takken een 
omtrek van ongeveer 40 cm hebben of 
een dikte van 15 cm. 

• De knotter krijgt het brandhout en ver-

zamelt het resthout. Je staat vervolgens 
ZELF in voor de verwerking (hakselen, 
takenril, containerpark) van het fijnere 
hout. Ter info: Snoeiafval opbranden is 
verboden bij wet !

Interesse?
Geef je gegevens (naam, adres, telefoon-
nummer en aantal bomen) door aan het 
Regionaal Landschap Houtland, Dieter 
Willems, T. 050 40 70 21, dieter.willems@
west-vlaanderen.be. 
Wij geven jouw gegevens door aan een 
ploegje knotters. Deze nemen dan in de 
loop van het knotseizoen (van 25 novem-
ber 2015 tot 31 maart 2016) contact op om 
verder af te spreken.

Wandelen in de 
provinciedomeinen
Paddenstoelwandeling
Zondag 4 oktober 2015 om 14 uur

Een ware ontdekkingstocht tussen de 
herfstbladeren op zoek naar de mooiste 
paddenstoelen, zwammen en boleten. 
Eetbaar of niet eetbaar, giftig of niet? Plots 
zijn ze er en even vlug zijn ze weer weg. Er 
zijn er die uren in de wind ruiken, andere 
kleuren prachtig rood. Ze bestaan in allerlei 
maten en gewichten.
Paddenstoelen … ze spreken tot de ver-
beelding. Luister maar naar de namen: eek-

hoorntjesbrood, fluweelboleet, Judasoor, 
heksenboleet, elfenbankje, duivelsei, .… 
Het zijn dan ook bijzonder organismen.

Gids: Lia Van Landschoot
Afspraakplaats: Provinciedomein  
Fort van Beieren, Gemeneweidestraat 51,  
8000 Brugge
Info: Dieter Willems, 0476 53 70 02

Kleuren en geuren van de herfst
Zondag 27 september 2015 om 14 uur

De herfst is het seizoen van de kleuren en 
geuren: verkleurende bladeren, kleurrijke 
paddenstoelen en de heerlijke boslucht die 
daar bij hoort. 

Al zin in een lekkere boswandeling? Struinen 
door de bladeren, terwijl de zon de bomen in 
vuur en vlam zet. Paddenstoelen die je vanaf 
de bosrand stiekem begluren. Kastanjes, 

eikels en beukennootjes op slingerde paad-
jes door het bos. 
Het beloofd een boeiende wandeling te 
worden!

Gids: Stefaan Verplancke
Afspraakplaats: Provinciedomein  
d’Aertrycke, Zeeweg, Torhout
Info: Dieter Willems, 0476 53 70 02

ONTVING JIJ DE LANDSCHAPSKRANT 
IN APRIL ? 
Vele inwoners meldden ons dat zij de  aprileditie van de landschapskrant niet ontvangen 
hebben. Laat ons aub weten of ook jij de landschapskrant niet hebt ontvangen. Zend 
een mail met vermelding ‘Wij hebben de landschapskrant van april 2015 niet ontvangen 
+ vermelding van uw adres ‘ naar rlhoutland@west-vlaanderen.be of stuur een gehand-
tekende brief naar Regionaal Landschap Houtland, Kasteel Tillegem, Tillegemstraat 81, 
8200 Brugge.


