De abdij van Zevenkerken
of Sint-Andriesabdij is meer
dan een bezoek waard.
Verken ook de prachtige
bosomgeving of maak
een wandeling langsheen
de Watermolenvijver, van
waaruit je de Priorij OnzeLieve-Vrouw van Bethanië
kan zien liggen.

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 financieel gesteund door de Provincie West-Vlaanderen, de gemeenten Beernem, Brugge, Damme, Ichtegem,
Jabbeke, Oostkamp, Torhout en Zedelgem, het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij.

2017 : het jaar van
kastelen en abdijen.
Wie in het Brugse Ommeland rondtoert,
treft meer dan honderd kastelen aan. Er
zijn ook acht indrukwekkende abdijsites als
oorden van vrede en gemoedsrust.
Dat onze streek zo gegeerd was om kastelen
te bouwen, hoeft niet te verbazen. Na de
Franse Revolutie investeerden rijke burgers
massaal in grond. De schrale zandgronden
in het zuiden waren ideaal woonterrein.
Tijdens de winter verbleven de notabelen in
het centrum van Brugge. In de zomer verhuisden ze naar hun kasteel.
Rond het kasteel of de abdij werd gewoonlijk
een landschapspark of abdijtuin aangelegd.
Vandaag zijn deze domeinen heerlijke plaatsen om te bezoeken.
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Beste lezer,

• 1/10 Fietstocht ‘Met de adel in het zadel’
• 6/10 Lezing over het leven op de abdij van
Zevenkerken
• 8/10 bezoek aan de Sint-Godelieveabdij in
Brugge

Tafereel van heide en schapen aan de Watermolenvijver

nr

jaargang 16
september 2017

Meer info vind je op www.brugseommeland.be/nl/kastelen-abdijen. Op deze website kan je ook de Kasteelbossenroute gratis
downloaden.

Ook dit najaar worden in de regio nog tal
van mooie activiteiten georganiseerd in kastelen, kasteelparken, abdijen en abdijtuinen.
Een greep uit het aanbod:
• 1/10 Open Kasteeldag Tillegem

Kastelen en abdijen maken deel uit van ons
cultuurhistorisch erfgoed. Ook monumentale bomenrijen en drevenlandschappen geven
karakter en identiteit aan onze streek. Laten
we deze erfenissen in ere houden! Niet voor
niets zijn ze een belangrijke troef voor de
leefbaarheid en kwaliteit van onze regio.
Via het fietsknopennetwerk kan je de rijke
diversiteit van het Houtland beleven. We
hebben voor jou in het Landschapspark
Bulskampveld een prachtige route uitgestippeld in het teken van de koeienrassen
die je onderweg tegen komt. En wie weet
ontmoet je tijdens de rit onze mascotte van
het Landschapspark!
Met de herfst breekt ook het jachtseizoen
aan. Het Regionaal Landschap werkt samen
met lokale wildbeheereenheden en de
Vlaamse Landmaatschappij om bedreigde
akkervogels zoals de patrijs betere kansen te
geven. De herfst is tevens het plantseizoen.
Via de campagne ‘Behaag het Houtland’ is er
opnieuw een mooi aanbod van streekeigen
plantgoed. Vorig jaar werden meer dan 8000
stuks bomen afgehaald.
We nodigen je alvast uit om dit najaar verschillende kasteel- en abdijdomeinen te bezoeken en deel te nemen aan één van onze
geplande activiteiten.
Bart Naeyaert,
voorzitter van het Regionaal Landschap Houtland

Guido Decorte,
voorzitter van het Landschapspark Bulskampveld

Priorij Onze-Lieve-Vrouw van Bethanië

Ontdek de publicatie ‘Steenrijk en
Begeesterd’ van de Provincie WestVlaanderen rond kastelen en abdijen
in het Brugse Ommeland. Historica
Véronique Lambert neemt je mee voor
een tocht door meer dan duizend jaar
geschiedenis. Vijf bewegwijzerde fietsroutes langs de toplocaties maken het
plaatje compleet.
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Waar een wil is,
is een weg met bomen
Heel wat monumentale dreven sieren het Houtland. Mensen uit de streek hebben die bomenrijen er altijd weten staan. Ze stralen een
vanzelfsprekendheid uit. Wat op het eerste zicht een simpele rij bomen lijkt, getuigt vaak van een boeiend verleden. Toch staan onze
bomenrijen meer dan ooit onder druk.

Je zou dus kunnen denken: “Dreven zijn
niet meer van deze tijd”. Is er vandaag nog
meerwaarde van deze erfenis uit het verleden? Als Regionaal Landschap zijn we
overtuigd van wel.
De velddreven en bomenrijen van het
Houtland zijn het resultaat van een unieke
geschiedenis. Voor de mensen uit de
streek geven ze een gevoel van herkenbaarheid en authenticiteit. Onze drevenlandschappen spreken bovendien tot de
verbeelding van vele bezoekers. Ze zijn
een belangrijke troef voor de recreatieve
beleving van onze regio.
Ook de natuur in het Houtland is gebaat bij
een landschap met dreven en bomenrijen.
Ze vormen groene verbindingen tussen
bosgebieden, waardoor dier- en plantensoorten met elkaar in contact kunnen
komen. Oude dreven bieden bovendien
nestgelegenheid en voedsel aan heel wat
soorten.

Kortrijkse Steenweg in Oostkamp

Bomen langs wegen werden vroeger om
verschillende redenen aangeplant, van
louter gebruiksmatig tot puur esthetisch.
Zo plantte men bomen om pendelend vee
en reizigers in de schaduw te zetten, om
bij sneeuwval de weg te markeren of om
de eigenaar van timmerhout te voorzien.
In het Houtland werden vooral in de 18de

en 19de eeuw veel dreven aangeplant.
Het was de periode van de ontginning
van onze heide en woeste gronden. Deze
ontginningsdreven zijn nog goed bewaard
gebleven in het landschap.
Dreven en bomenrijen staan vandaag
om verschillende redenen onder druk.

Omwille van de verkeersveiligheid wil de
bevoegde minister geen grote bomen
meer langs gewestwegen. Burgers zijn
dikwijls bevreesd voor uitwaaiende bomen
in hun straat. En landbouwers wijzen op de
nadelige invloed van grote bomen, zoals
schaduw en verdroging, op de groei van
hun teelten.

Vleermuizennieuwtjes
Zeldzame meervleermuis huist
in Damme
Na heel wat nachtelijk veldwerk en logistieke voorbereiding, zijn vrijwilligers en medewerkers van de Vleermuizenwerkgroep
van Natuurpunt Studie en het Regionaal
Landschap Houtland er deze zomer in geslaagd om in de beschermde polders rond
Damme de verblijfplaats van een kolonie
zeldzame meervleermuizen op te sporen:
onder het dak van een woonhuis nog
wel. De bewoners van het huis vertelden
enthousiast dat ze al lang wisten van hun
kleine logees. Ze genieten ’s zomers van
hun luchtacrobatieën, maar dat ze zo bijzonder zijn, dat hoorden ze nu pas! De laatst
gekende en enige kraamkolonie meervleermuizen die eerder in België gevonden
was - bij Ieper - verdween alweer tien jaar
geleden van de radar. De meervleermuizen
in Damme jagen vooral boven de kanalen
en de vele waterplassen, maar ook boven
de soortenrijke poldergraslanden.

Vleermuizen als bondgenoten
in de fruitteelt
Dat vleermuizen graag en veel insecten
eten, maakt ze tot bondgenoten van landen tuinbouwers. Maar eten vleermuizen
ook specifiek die soorten die bv. fruittelers
parten spelen, zoals de Aziatische fruitvlieg,
de wintervlinder of de appelbladroller? Op
die vraag proberen het Regionaal Landschap
en Inagro, het Instituut voor Onderzoek en

Advies in Land- en tuinbouw, antwoord te
geven. Dat gebeurt door in boomgaarden
en bessenplantages vleermuizen te vangen
en hun uitwerpselen te verzamelen. Daarin
zijn kleine restjes -en dus ook DNA- van de
verorberde insecten te vinden. Het determinatiewerk gebeurt door een gespecialiseerd labo. De resultaten lees je in een
volgende landschapskrant!

Een tweede leven voor bunkers
Terwijl vleermuizen’s zomers in boomholten leven, zoeken sommige soorten voor
hun winterslaap liefst grotten of grotachtige bouwwerken op, denk aan ijskelders,
ruïnes, bunkers,… Voor deze leegstaande
bouwwerken is een nieuwe bestemming
als winterverblijfplaats voor vleermuizen
een ideaal scenario: het object wordt stevig
afgesloten, dus ook de kans op vandalisme
vermindert en de rust voor de vleermuizen
is verzekerd.
Sinds 2014 richt het Regionaal Landschap
ijskelders, bunkers e.d. in voor vleermuizen. Dat gebeurt in overleg met de
Vleermuizenwerkgroep West-Vlaanderen
en met de steun van het Agentschap voor
Natuur en Bos. In 2017 en 2018 staan
onder andere de bunkers in abdijdomein
Zevenkerken op het programma. Heb je
zelf op je domein een bunker of ijskelder
staan die ingericht kan worden voor vleermuizen? Laat het ons weten!

Herstel van winterverblijfplaats

Meervleermuis

Bomen en bomenrijen zijn onmiskenbaar
een bondgenoot op weg naar een betere
luchtkwaliteit en klimaatadaptatie. Ze filteren de lucht, nemen CO2 op en bieden
afkoeling tijdens warme zomerdagen. Mits
een goede verzorging zijn ze bovendien
een lokale bron van kwaliteitshout.
Wanneer wij ze de kans geven, worden
dreefbomen gemakkelijk eeuwelingen. Laat
ons de reuzen langs de weg dus niet zien als
iets uit het verleden maar koesteren als een
erfenis over generaties heen.
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Over natuur en jacht.
Een interview met Boud Balduck (WBE Drie Koningen).
We staan aan de rand van een akker in het Beverhoutsveld. Boud Balduck inspecteert een
ingezaaide bloemenrand en zoekt naar sporen van patrijs in het zand op de weg. Boud
vertegenwoordigt in het regionaal landschap de wildbeheereenheid Drie Koningen. Ik heb
hem uitgenodigd voor een gesprek over WBE’s, jacht en natuur .
organiseert wildtellingen en stelt vijfjaarlijks
een beheerplan voor de wildsoorten op.
Wat is de situatie voor de wildsoorten in het
Houtland?
Boud: Houtduif en ree nemen sterk in aantal
toe. In 2016 werden 432 reeën geteld in onze
WBE. Het konijn herstelt zich goed van de
ziekte die de soort de voorbije jaren trof.
Het aantal wilde eenden blijft stabiel. Minder
goed gaat het met haas en patrijs. Aangezien
het aantal koppels patrijs lager ligt dan 3 per
ha hebben we besloten om de jacht op deze
soort tijdelijk te stoppen.

Boud Balduck

Boud: Een wildbeheereenheid (WBE) is een
belangenvereniging van jagers. Bij de WBE
Drie Koningen zijn 73 jagers aangesloten, die
samen ca 17.000 ha beheren in de gemeenten
Oostkamp, Beernem en Wingene. De WBE

Worden maatregelen genomen om deze
soorten te helpen?
Boud: Het is voor ons belangrijk om de wildsoorten op peil te houden. Daarom organiseren we
ook wildtellingen. Soorten in moeilijkheden
worden niet bejaagd. Samen met andere WBE’s
in de streek ondersteunen we bvb. het patrijzenproject van de Hubertusvereniging. We
werken aan biotoopverbetering bvb. door de
aanleg van wildakkers en het tijdelijk afsluiten
van hoekjes in een weide. We organiseerden
dit jaar een groepsaankoop van voederemmers. Predatorbestrijding is voor ons ook erg
belangrijk.

Wildakker

Bots je hier niet op kritiek van de burgers?
Boud: In onze WBE is de bestrijding van kraaiachtigen prioritair. Daar hebben de meeste
burgers het niet zo moeilijk mee. Anders ligt
het voor de vos, een prachtig dier voor vele
mensen. Persoonlijk ben ik genuanceerd wat
betreft de jacht op vos. Het afschot blijft over
de jaren stabiel, omdat de lege territoria snel
weer worden ingenomen door vossen van
buitenaf. Het effect van bejaging is dus zeer
tijdelijk.
Werkt de WBE samen met het regionaal
landschap?
Boud: De WBE ondersteunt een aantal initiatieven van het regionaal landschap, zoals het
uittesten van bloemenranden of het inzetten

van wildredders bij het maaien. Bij individuele
jagers heeft het regionaal landschap reeds
mooie inrichtingsprojecten uitgevoerd, bijvoorbeeld door de aanleg van waterpartijen
en beplantingen.
Vooraleer afscheid te nemen neem ik nog
een paar foto’s. We kijken uit over het
Beverhoutsveld, waar plannen bestaan voor
de bouw van windmolens. Nieuwe bedreigingen voor het wild? We besluiten met een
positieve idee : misschien kan een deel van
de opbrengst worden ingezet voor biotoopverbetering en -beheer.
Uw verslaggever: Pauwel Bogaert

Leven op het land: de
akkervogels van Stalhille
Akkervogels als patrijs en veldleeuwerik krijgen het steeds moeilijker om te overleven in
het efficiënt beheerde landbouwlandschap.
Het Regionaal Landschap Houtland en de
Vlaamse Landmaatschappij ondersteunen
daarom twee akkervogelprojecten, m.n. in
het Vrijgeweid (Oostkamp en Wingene) en in
Stalhille (Jabbeke).
Door beheerovereenkomsten met landbouwers te sluiten is het mogelijk om
de overlevingskansen van die zo typische vogels te vergroten. Een beheer
overeenkomst is een vrijwillig contract
van een landbouwer met de Vlaamse
Landmaatschappij. Het contract duurt 5
jaar. In Stalhille zijn zo’n 54 ha grasstroken
langs waterlopen in beheerovereenkomst.
Deze stroken met een breedte van 6 tot
12 meter worden pas laat in het seizoen
gemaaid om nesten van grondbroeders te
sparen. De landbouwer krijgt hiervoor een
aangepaste vergoeding.
Patrijs en andere akkervogels hebben
echter noodzaak aan meer bloemenrijke
stroken. Bloemen trekken insecten tijdens
de zomer en leveren zaden tijdens de
winter. Ze zijn een belangrijke voedselbron
zowel voor de kuikens als de volwassen
vogels. Het Regionaal Landschap experimenteert met nieuwe bloemenmengsels
en vraagt landbouwers om deze, eveneens
tegen vergoeding, één of enkele jaren uit
te testen.

Het ‘vogelvoedselgewas’ dat nu wordt
gebruikt, is samengesteld uit verschillende bloeiende landbouwgewassen zoals
bladrammenas, mosterd, zonnebloem,
boekweit, phacelia, ...
In Stalhille bedraagt de oppervlakte
voedselgewas intussen 12 ha, gespreid
over 21 percelen van acht deelnemende
landbouwers. Medewerkers van de vogelwerkgroep Mergus monitoren in deze
proefvelden de akkervogels. Wanneer het
bloemenmengsel succesvol blijkt, kan
de Vlaamse Landmaatschappij hiervoor
een nieuw type beheerovereenkomst
uitschrijven.
Vogelvoedselgewas

Wie het met eigen ogen wil zien, nodigen
wij uit voor een akkervogelwandeling (4
km) op 31 oktober om 14 uur te Stalhille.
Gids is Filip Jonckheere, bedrijfsplanner
van de Vlaamse Landmaatschappij.
Inschrijven tegen 1 oktober is noodzakelijk bij
filip.jonckheere@vlm.be of op 0494 56 48 15.
Je verneemt dan ook de exacte plaats van
afspraak.

Patrijs
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Behaag het Houtland
Koop nu je inheemse hagen, struiken en (fruit)bomen
aan een heel voordelige prijs!
Onze campagne ‘Behaag het Houtland’ is
een jaarlijks project met als doel de aanplant
van streekeigen bomen, struiken en hagen
te stimuleren.
Door de grote bestelling kunnen we plantgoed aanbieden aan heel gunstige prijzen.

Dat wil zeggen dat het bomen zijn waar de
kroon begint op een hoogte van 1m80.

Struiken en haagplanten bestel je per tien. Is
je tuin niet zo groot of wil je verschillende
soorten dan kan je misschien met vrienden,
familie of buren delen.
De (fruit)bomen kan je per stuk bestellen.
Opgelet: de fruitbomen zijn hoogstammig.

Meer uitleg over ons aanbod en de bestellijst
vind je door te klikken op de link bovenaan
onze website www.rlhoutland.be. Je kan
hier ook alle praktische info vinden over het
aanplanten, eventuele combinaties, aantal
stuks per meter,…

We bieden ook pootstokken van wilg aan.
Deze zijn ideaal voor mensen die knotbomen willen aanplanten.

Praktisch
Geef je bestelling door via ons online formulier tot uiterlijk dinsdag 21 november. Vergeet
daarbij niet aan te duiden op welke dag je ze
wenst af te halen. Na betaling kan dit op de
parking Tillegembos, Torhoutsesteenweg
tegenover het huisnummer 432 in SintMichiels, Brugge op:
• vrijdag 1 december tussen 13.30 en 16uur
• zaterdag 2 december tussen 9 en 11 uur

Drie najaarswandelingen in drie
provinciedomeinen
Domein Fort van Beieren
Zondag 1 oktober 2017 om 14 uur

Proeven van de natuur

Meidoorn

geschoren beukenhaag

Lijsterbes

Laat je knotbomen knotten
in ruil voor het hout
Knotbomen en houtkanten zijn heel waardevolle streekelementen. Als regionaal landschap
willen we dan ook dat deze landschapselementen blijven bestaan en goed beheerd worden.
Heb je knotbomen of houtkanten die moeten
worden gekapt, maar kom je daar zelf niet
(meer) toe, dan kan onze Houtlandse knotploeg
voor de oplossing zorgen. De Houtlandse
knotploeg bestaat uit verschillende teams die
je bomen knotten in ruil voor het hout.

Wanneer kom je in aanmerking voor
onze knotploeg?
• Staan je bomen in Beernem, Brugge,
Damme, Ichtegem, Jabbeke, Oostkamp,
Torhout, Wingene of Zedelgem?
• Zijn je knotbomen zes jaar of langer niet
meer geknot?
• Staan de bomen niet te dicht bij gebouwen of elektriciteitsdraden?

Snoeiafval en klein takhout blijft ter
plaatse en wordt door het knotteam op
hopen gelegd. Als eigenaar sta je in voor
verdere verwerking.
Let op: takken opbranden mag niet meer!
• Als het knotteam oordeelt dat de werken
te gevaarlijk of te moeilijk zijn, kunnen ze
steeds afzien van de opdracht.
• Extra kosten zoals bijvoorbeeld het
huren van een hoogtewerker zijn voor de
eigenaar.
• Ons knotteam werkt niet in privétuinen.
Enkel knotbomen in of aansluitend op het
landelijke gebied komen in aanmerking.

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

Domein d’Aertrycke
Zondag 15 oktober 2017 om 14 uur

Het verborgen leven
van bomen

Wandeling gebaseerd op de gelijknamige bestseller van boswachter Peter
Wohlleben over het verborgen leven van
bomen. In het bos gebeuren verbazingwekkende dingen: bomen communiceren met elkaar. Bomen die niet alleen
liefdevol voor hun nageslacht zorgen,
maar ook voor hun oude en zieke
buren. Bomen met emoties, gevoelens
en een geheugen. Moeilijk te geloven?
Misschien, maar het is waar!
Gids: Peter De Ram
Plaats van afspraak: Parking Zeeweg in
Torhout
Organisator: Provincie Natuur- en
Milieueducatie i.s.m. Regionaal
Landschap Houtland vzw
Info: dieter.willems@west-vlaanderen.be

Nog enkele praktische wenken
• Knotten/kappen kan tussen 20 november
en 31 maart.
• Het brandhout is voor het knotteam.

Colofon

Foto’s: Patrick Keirsebilck, Bram Coninck,
Regionaal landschap Houtland, Westtoer

Zintuigentocht in het
Tillegembos

• We knotten GEEN sier- en leibomen,
krul- en treurwilgen alsook uitheemse
cultivars.
• Indien de bomen in een weide staan,
zorgt de eigenaar dat er geen vee op de
weide loopt. Dit voor de veiligheid van
knotter en vee.
• Wanneer geknot wordt op een perceel
langs de openbare weg, contacteert de
eigenaar de lokale politie voor toelating
en eventueel de nodige signalisatie.

• Als eigenaar contacteer je ons via onze
site en vul je het aanvraagformulier in of
je bel ons op.
• Wij geven je aanvraag door aan onze
aangesloten knotteams.
• Is er een team geïnteresseerd in jouw
aanvraag, dan nemen zij zo snel als mogelijk contact op om verder af te spreken.

Redactie: Pauwel Bogaert, Dieter Willems,
Filip Jonckheere, Yannick Verstraete, Bob
Vandendriessche, Johan Mahieu, Patrick
Keirsebilck, Riet Schockaert

Domein Tillegembos
Zondag 8 oktober 2017 om 14 uur
Ontdek de nieuwe natuur met al je zintuigen: voelen, ruiken, proeven, kijken, luisteren. Ook je zesde zintuig stellen we op
de proef omdat we langs nieuwe, onontgonnen paadjes wandelen. Op deze leuke,
avontuurlijke tocht verkennen we enkele
ongekende plaatsen. We geven uitleg,
onderzoeken poelen, lopen over knuppelpaden, vissen onze eigen drank op…
Vooraf inschrijven vóór woensdag 5/10
via dieter.willems@west-vlaanderen.be
Plaats van afspraak: Parking Witte
Molenstraat in Sint-Michiels (Brugge)

Hoe gaat het in zijn werk?

De Landschapskrant is een uitgave van
Regionaal Landschap Houtland vzw,
Tillegemstraat 81, 8200 Sint-Michiels,
Brugge, www.rlhoutland.be
T 050 40 70 22
E rlhoutland@west-vlaanderen.be
VU Pauwel Bogaert

Tijdens deze wandeling ontdek je dat
het bos en de wegberm een voorraadkast is om lekkere en gezonde hapjes en
drankjes uit te maken. Planten, struiken,
bomen bieden de mens al van oudsher
wat hij nodig heeft om gezond te blijven. Proef van diverse hapjes en drankjes
bereid met ingrediënten uit de schoot
van moeder natuur.
Vooraf inschrijven vóór woensdag 27/9
via dieter.willems@west-vlaanderen.be
Plaats van afspraak: Parking Gemene
Weidestraat in Koolkerke (Brugge)

Vormgeving en druk:
Communicatie, Grafische Dienst
Provincie West-Vlaanderen

