
Ken je het domein Zorgvliet al? 

In 1999 werd de gemeente Oostkamp ei-
genaar van het domein Zorgvliet. Het is 
22 hectare groot en maakt deel uit van de 
Munkebossen. Deze werden, na ontginning 
van de heidegronden, op het einde van de 
18de eeuw aangelegd met naald- en loof-
hout. Doorheen het bos loopt een typisch 
dambordvormig drevenstelsel. Centraal 
liggen de restanten van een koetshuis en 
stallen van het vroegere kasteel. 

Domein Zorgvliet is aangeduid als Europees 
natuurgebied. In het bosbeheerplan wordt 
dan ook gemikt op de omschakeling naar een 
natuurlijker bos met streekeigen boomsoor-
ten. Het Landinrichtingsproject ‘Veldgebied 
Brugge’ bood een unieke kans om in het 
domein een aantal grotere ingrepen te reali-
seren. Zo werden in 2015 de centrale vijver en 
omliggende graslanden in ere hersteld.  
Dankzij de met zorg aangelegde wandel- 
en onthaalinfrastructuur voelen bezoekers 
er zich steeds welkom. Ook kinderen 
kunnen er hun hartje ophalen in de nieuwe 
speelzone aan de parking ter hoogte van 
de Kortrijksestraat. Het domein is het hele 

jaar toegankelijk tussen zonsopgang en 
zonsondergang. 
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Beste lezer,
Herfst smaakt naar boswandelingen, véél 
boswandelingen. Het Landschapspark 
Bulskampveld is hiervoor een fantastische 
omgeving. Kom ideeën opdoen op de 
Bulskampvelddag van 25 september! 
Ook andere bosgebieden uit het Houtland 
wachten op jouw bezoek. Recent werd 
het domein Zorgvliet in Oostkamp herin-
gericht. De foto’s op deze pagina geven 
hiervan een voorsmaakje, maar geloof me, 
de werkelijkheid is nog beter!  
Bossen hebben verschillende functies. Ze 
zijn ook leveranciers van hernieuwbare 
energie, en dienen als buff ers tegen wa-
teroverlast. Zo vervullen ze een belangrijke 
rol in de aanpak van de klimaatverandering. 
Bos- en landeigenaars en landbouwers 
kunnen hier ook een steentje toe bijdragen: 
door het aanplanten van hakhout, de ver-
breding van een stukje gracht of waterloop 
of, zoals het voorbeeld uit Ruiselede, de 
aanleg van een privaat buff erbekken. 
Lees meer hierover in deze Landschapskrant 
en de Infokrant van het Landschapspark.

Bart Naeyaert,
voorzitter van het Regionaal Landschap Houtland

Guido Decorte,
voorzitter van het Landschapspark Bulskampveld

Dauwtrip domein Zorgvliet

Op zondag 16 oktober 2016 organiseert 
de gemeente Oostkamp samen met 
de Vlaamse Landmaatschappij in het 
domein Zorgvliet een heuse dauwtrip. 
Bij het krieken van de dag verneem je 
meer over de uitgevoerde werken, de 
natuurwaarde en de historiek van het 
gebied en openen ze samen met jou het 
heringerichte bos. 

Start?
8u (tot ca. 10u)
Waar?
parking domein Zorgvliet (Kortrijkse-
straat tussen Ruddervoorde en Hille)
Inschrijven?
Ja, vóór 8 oktober 2016 via
info@oostkamp.be. Vergeet niet je 
naam, aantal wandelaars en woon-
plaats te vermelden.
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Behaag het Houtland 

Samenaankoop van inheemse 
(fruit)bomen en struiken
De campagne ‘Behaag het Houtland’ 
is een jaarlijks project met als doel 
de aanplant van streekeigen bomen, 
struiken en hagen te stimuleren. 
Streekeigen plantgoed is aangepast 
aan onze bodem en veel minder ziek-
tegevoelig. Dit jaar organiseert het 
Regionaal Landschap deze campagne 

samen met Natuurpunt Houtland en 
Natuurpunt De Torenvalk. 

ONS AANBOD

Pakketten
De pakketten zijn ideaal voor mensen die 
verschillende soorten willen in hun haag of 
houtkant. We rekenen voor een haag vier 

planten per meter, voor een houtkant of 
vogelbosje volstaat één plant per vierkante 
meter.
• Gemengde doornhaag: bestaat uit 30 

meidoorn, 10 hulst, 10 sleedoorn en 10 
haagbeuk

• Gemengde heg: bestaat uit 20 meidoorn, 
10 sleedoorn, 10 hondsroos, 10 hazelaar 
en 10 Gelderse roos

• Hakhoutkant: bestaat uit 20 boswilg ,10 
zwarte els, 10 haagbeuk, 10 zomereik en 
10 steeliep 

• Vogelbosje: bestaat uit 10 Europese 
vogelkers, 10 sporkehout, 10 hazelaar, 10 
lijsterbes, 10 meidoorn en 10 hondsroos

Bosplantsoen (per 10) 
Deze planten zijn twee jaar oud en bij verkoop 
ongeveer 1,20 m hoog. Met deze soorten kan 
je een heg, houtkant, haag of bosje aanplanten.

Bomen
Onze hoogstambomen zijn ca. 2,50 m 
hoog. De stam heeft een diameter van 8 cm. 
Bomen plant je best op 10 meter van elkaar.

Fruitbomen
De fruitbomen die we aanbieden zijn hoog-
stamfruitbomen. Het zijn sterke streekrassen 
die weinig ziektegevoelig zijn en allemaal 
zelfbestuivers. Dit betekent dat je ook fruit 

hebt als je maar één boom aanplant. De 
bomen zijn 2,50 m hoog en hebben een 
diameter van 8 cm. Plant de bomen op 10 
meter van elkaar.

Pootstok schietwilg
We bieden pootstokken van schietwilg 
aan. Deze hebben een doorsnede van zo’n 
10 cm en zijn 3 meter lang.

PRAKTISCH
In 2016 kan je de planten tot donderdag 10 
november bestellen via het online formulier 
op www.rlhoutland.be/bestelling/nieuw.
Daar vind je ook info over alle soorten uit 
ons aanbod en de prijzen. Pas na betaling is 
de bestelling bevestigd.
Geef in je bestelling goed de datum en plaats 
aan waar je de planten wenst af te halen! 
• vrijdag 25 november tussen 13.30 en 16u 

zaterdag 26 november tussen 9 en 11u
 Streekhuis Noord-West-Vlaanderen 

– kasteel Tillegem, Tillegemstraat 81, 
Sint-Michiels 

 Voor gps-gebruikers: Domeindreef 1 
ingeven

• zaterdag 26 november tussen 9 en 12u
 Roney & Rose Debaillie-Deschynck, 

Leiestraat 9, Torhout
• zaterdag 26 november tussen 9 en 11u
 Recyclagepark, Hille Zuid 13, Wingene

Actief tegen de 
klimaatopwarming

Onze planeet warmt op, dat valt niet 
meer te ontkennen. Belangrijkste oor-
zaak is de nooit geziene uitstoot van 
broeikasgassen. We weten dat dit niet 
zonder gevolgen blijft en ervaren ook in 
eigen streek dat het klimaat verandert. 
Dit voorjaar was de natste ooit voor onze 
provincie. In het klimaatrapport 2015 
kan je lezen dat het aantal dagen met 
zware neerslag tussen 1951 en 2013 sig-
nificant is toegenomen. ‘Uitzonderlijke’ 
regenval is dus niet langer ‘uitzonderlijk’. 
Daarbovenop wordt ook een toename 
voorspeld van periodes met droogte en 
hitte. 

We worden dus steeds meer gecon-
fronteerd met klimaatellende. Vooral 
de landbouw is zeer kwetsbaar voor 
extreme weersomstandigheden. Over-
stromingsgevoelige (woon)gebieden 

staan meer dan ooit onder druk. En voor 
veel planten– en diersoorten gaat de 
klimaatsverandering té snel, waardoor 
ze met uitsterven zijn bedreigd.  

De klimaatopwarming moet uiteraard 
op wereldschaal worden aangepakt. 
Maar ook als individuele burger of 
lokale overheid kunnen en moeten we 
handelen. Op www.lne.be/themas/
klimaatverandering/klimaattips krijg 
je een overzicht van de mogelijkheden. 
Het Regionaal Landschap Houtland kan 
je alvast ondersteunen bij enkele con-
crete maatregelen:

Plant een hakhoutkant 
Hakhout is een hernieuwbare ener-
giebron, waarmee je je huis of bedrijf 
CO2-neutraal kan verwarmen. Door ver-
branding van hout wordt CO2 weliswaar 

uitgestoten, maar in de periode dat het 
hakhout aangroeit, wordt dit broeikasgas 
opnieuw uit de lucht gehaald en in hout 
omgezet.

Je kan hakhout aanplanten als een bosje, 
een langgerekte houtkant of een rij knot-
bomen op een stukje van je eigendom. 
In regel kan je het hout om de 8 à 10 jaar 
kappen. In onze streek zijn zwarte els en 
hazelaar hiervoor zeer geschikt. 
 
Heb je ruimte voor het aanplanten van 
hakhoutkanten, dan kan je voor advies of 
het opmaken van een beplantingsplan te-
recht bij het Regionaal Landschap. In het 
artikel ‘Behaag het Houtland’ verneem je 
hoe je bij het Regionaal Landschap plant-
goed kan bestellen. 

Je bomen gratis geknot 
Knotwilgen komen traditioneel voor langs 
grachten en natte weiden. Het lichte hout 
brandt snel en is zeer geschikt voor de 
hedendaagse speksteenkachels. Naast 
wilg zijn ook zwarte els en eik als knot-
boomsoort geschikt. 

Het Regionaal Landschap doet jaarlijks 
een oproep naar eigenaars van te knotten 
bomen en verdeelt de opdrachten onder 
zo’n 150 vrijwilligers. Vorig jaar werden in 
onze streek 1600 bomen geknot. 

Heb je knotbomen of houtkanten die 
moeten worden gekapt, maar kom je daar 
zelf niet toe, dan kan een knotteam voor 
de oplossing zorgen. 

Praktisch:
•  De te verwerken takken van de knot-

boom moeten minimum 6 jaar oud zijn.
•  Knotten/kappen kan tussen 15 november 

en 31 maart.
• Het brandhout is voor het knotteam. 

Snoeiafval en klein takhout blijft ter 
plaatse en legt het knotteam op hopen. 
De eigenaar staat in voor verdere 
verwerking.

• Bij moeilijke of gevaarlijke werken kan 
het knotteam afzien van het werk of in 
overleg met de eigenaar zoeken naar 
een oplossing zoals bv. het huren van 
een hoogtewerker.

Meer info en het aanvraagformulier vind 
je op www.rlhoutland.be/knotaanvraag/
nieuw

LET WEL: ons knotteam werkt niet in privé-
tuinen. Enkel knotbomen in of aansluitend 
op het landelijk gebied komen in aanmer-
king. We knotten GEEN sier- en leibomen, 
krul- en treurwilgen noch uitheemse 
cultivars.

Buffer je water
Na periodes van intense regen heeft het 
teveel aan water overstromingsruimte 
nodig. Door het indijken van waterlopen 
of het volbouwen van de vallei is heel 
wat natuurlijke buffercapaciteit verloren 
gegaan. Om wateroverlast te voorkomen, 
legt de waterbeheerder op strategische 
plaatsen langs waterlopen bufferbekkens 
aan. 

Als landbouwer of particulier kan je ook 
op eigen terrein kleine bufferbekkens aan-
leggen. Deze dragen hun deeltje bij aan 
de berging van het water langs de water-
loop. Voor land- en tuinbouwers kan het 
bufferbekken tevens dienst doen voor de 
beregening van gewassen. Door een na-
tuurtechnische inrichting kan het bekken 
mooi ingepast worden in het landschap 

en vormt het een geschikt biotoop voor 
kikkers en waterleven. 

Het Regionaal Landschap helpt mee aan 
de realisatie van kleinschalige natuurlijke 
bufferbekkens bij landbouwers en parti-

culieren. We staan in voor de planopmaak, 
de bouwvergunningsaanvraag en de 
begeleiding van de graafwerken. Dankzij 
subsidies van de overheid kunnen we ook 
tegemoet komen in de kostprijs. 

Op een drassig perceel van boomkwekerij 
De Bel in Ruiselede werd deze zomer een 
beregeningsbekken met een buffercapa-
citeit van ca. 3000 m3 uitgegraven. Het 
bekken is gelegen aan de bovenloop van 
de Wantebeek, die stroomafwaarts voor 
overstromingsproblemen kan zorgen. 
Door de natuurtechnische aanleg met 
zacht hellende oevers en variërende diep-
tes is een mooie waterplas ontstaan die je 
vanaf de Kruisbergstraat kan bewonderen. 

De uitgegraven aarde werd uitgespreid 
over de rest van het perceel, dat hierdoor 
weer voor de boomteelt kan dienen.
Aansluitend werd de Wantebeek over 
een lengte van 200m natuurtechnisch 
geschuind.
Het project werd gefinancierd door de ei-
genaar, de provincie West-Vlaanderen, de 
gemeente Ruiselede en het Agentschap 
Natuur en Bos. 
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Wandelingen in de 
Kasteelbossen

De Kasteelbossen zijn de bossen in het 
zuidwesten van Brugge. Deze groene long 
bestaat uit het provinciedomein Tillegembos, 
de domeinen Vloethemveld (Zedelgem) en 
Magdalenagoed, de stadsdomeinen Beisbroek, 
Foreest en Tudor, de bossen rond het Kasteel 
van Loppem, de Abdij van Zevenkerken 
(Brugge) en de bossen op het grondgebied 
van Jabbeke. 

In de Kasteelbossen werden drie korte 
wandel lussen uitgewerkt. Ze zijn elk zo’n 3 km 

lang. Deze wandelroutes zijn terug te vinden in 
een brochure, die je via www.kasteelbossen.
be kan bestellen. Je kan ze ook afhalen in het 
Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis (Jan 
Van Eyckplein 2 in Brugge). 

In de brochure zijn bovendien bonnen voor 
een gratis bezoek aan het Kasteel van Loppem. 
Deze bonnenactie loopt tot en met zondag 
16 oktober, de wandelommetjes zijn blijvend 
bruikbaar.

Funerair erfgoed op de begraafplaats 
Broeders van Liefde
Op het domein van het Psychiatrisch 
Centrum Sint-Amandus in Beernem vind je 
een kleine maar unieke begraafplaats. Ze 
is opgenomen in de lijst van het funerair 
erfgoed van de gemeente en weerspiegelt 
een stuk geschiedenis van de instelling. Al 
sedert 1929 vormt ze de laatste rustplaats 
voor de geestelijken van de instelling en 
voor  patiënten. Hier zijn intussen al 2070 
personen begraven. De begraafplaats 
was evenwel aan een opknapbeurt toe. 
Met steun van het landinrichtingsproject 
‘Veldgebied Brugge’ kon het Regionaal 
Landschap vorig jaar de site opwaarderen. 

Als je de begraafplaats door het smeed-
ijzeren hek betreedt, leidt een centraal 
pad je tot bij de calvarie. Ervoor liggen 
Paters Kapucijnen, links ervan Broeders van 
Liefde. Op de arduinen gedenksteen staan 
de namen van de broeders. Beukenhagen 
verdelen de binnenruimte in ‘kamers’. In 
de rechterkamer zijn de gelovige patiënten 
begraven. Hier zie je een opmerkelijk hoog-
teverschil. Door de beperkte capaciteit van 
de begraafplaats zag men zich immers ver-
plicht dubbele en zelfs driedubbele lagen 
te gebruiken. De spie in het noordoosten is 
ongewijde grond en kreeg in de  volksmond 

de naam van geuzenhoekje. Deze plaats 
was voorbehouden voor atheïsten en 
mensen die stierven door zelfdoding. 

Bij de herinrichting van de begraafplaats 
kozen we ervoor om pesticidevrij te 
werken. Daartoe zaaiden we een bloemen-
mengsel in om het intensieve onderhoud te 
beperken.

De historische begraafplaats ligt langs het 
wandelnetwerk van het Landschapspark 
Bulskampveld. Samen met de historische  
gebouwen en het landschappelijke decor 

van de instelling vormt het een stuk  sociale 
geschiedenis van het Bulskampveld. 
Wandelaars kunnen deze aspecten van 
het Landschapspark beleven tijdens een 
bezoek aan het domein. 

De opwaardering van deze site werd ge-
fi nancierd door de Broeders van Liefde en 
de Vlaamse Landmaatschappij. 

Wandelingen in 
provinciedomeinen

Een organisatie van de dienst Natuur- 
en MilieuEducatie en het Regionaal 
Landschap Houtland

Wat krioelt daar onder water?!
Zondag 18 september 2016 om 14 u
Parking domein Fort van Beieren, 

Gemene Weidestraat te Koolkerke (Brugge)

Boomgaard in de kijker
Zondag 2 oktober 2016 om 14 u

Parking domein Tillegembos, 

Torhoutse-steenweg te Brugge

Paddenstoelenwandeling
Zondag 23 oktober 2016 om 14 u
Parking domein d’Aertrycke, 

Zeeweg te Torhout

Inschrijven is niet nodig, de wandelingen zijn 

gratis. Info: www.rlhoutland.be of T 050 40 70 21


