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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.

Het Beverhoutsveld
Het Beverhoutsveld is een mooi drevengebied op de grens van Beernem, Brugge
en Oostkamp. Het is prachtig wandelen in dit nog ongestoorde open landschap. De naam ‘beverhout’ verwijst naar de ratelpopulier of trilesp, een wilde
populierensoort van natte heidegronden. Tot halverwege de 19de eeuw was het
Beverhoutsveld een ‘woeste grond’, waarin het vee van de omwonende boeren
(de aanborgers) vrij kon grazen. Vanaf 1850 werd het gebied in grote landbouwpercelen ontgonnen. Langs de ontginningswegen werden zomereik en populier
aangeplant. Zo ontstond een karakteristiek velddrevenlandschap, dat tot op
vandaag bewaard is gebleven.
Het 483 ha grote Beverhoutsveld is voor het grootste deel in eigendom van
de gemeente Beernem, een kleiner deel van de gemeente Oostkamp. Landbouwers kunnen maximaal drie ha grond pachten. De graslanden rond het Groot
Heet en de Zuiddambeek zijn aangeduid als gemeentelijk natuurontwikkelingsgebied. Het beheer ervan is in handen van landbouwers van de agro beheergroep
Beverhoutsveld. Dit jaar testen ze een aangepaste klepelmaaier uit, waarmee
akkerranden mechanisch worden gemaaid. (Proefproject in het kader van het
plattelandsproject Groene Gordel Brugge. Infofolder te bekomen via pieter.
verdonckt@inagro.be.)
Beernem en Oostkamp streven ernaar om het drevenlandschap van het Beverhoutsveld intact te houden. In het voorbije decennium werden heel wat dreven
verjongd. Het Regionaal Landschap Houtland werkte een beheerplan uit, gericht
op een evenwichtige samenstelling van oude en jonge dreven. Zomereik is nog
steeds de meest geschikte dreefboom. Op natte gronden kan eventueel gekozen
worden voor populier. Oude populierrassen zoals de variëteit Marilandica hebben daarbij onze voorkeur. Zij groeien mee met de overheersende windrichting
en waaien minder snel om. Langsheen de Bootsdreef zijn nog oude exemplaren
te zien. De eerste 15 jaar na aanplant is een goede vormsnoei van de bomen
essentieel. Dit gebeurt best in de nazomer.

TIP
Verken het Beverhoutsveld via het gelijknamige wandelpad (15 km).
Startplaats in de Beekstraat ter hoogte van Veldmolen. De wandelkaart
kan je voor 2 euro aankopen bij Westtoer (www.westtoer.be) of bij de
gemeentelijke toeristische dienst.

Beste lezer,
Sedert 1 januari zijn de Provincies bevoegd
voor de erkenning en de financiering van de Regionale Landschappen. Vlaanderen kent ondertussen 17 regionale landschappen, die samen
meer dan twee derden van de regio bedekken.
Een Regionaal Landschap vormt de brug tussen
overheid en burger. De overheid stelt middelen
ter beschikking voor kleinschalige projecten bij
particulieren. Zo kunnen enthousiaste burgers
hun steentje bijdragen aan natuur en landschap van de eigen streek. Het Regionaal Landschap helpt mee bij de planning en de uitvoering van deze kleine projecten. Dit jaar starten
we met het project Vinpootsalamander, waarmee we de toekomst voor deze ‘buiten gewone’ soort veilig willen stellen.
De Gezinshappening is aan zijn tiende editie
toe. De voorbije jaren streken we telkens neer
in een mooi, minder bekend natuurgebied van
één van onze tien gemeenten. Op 25 mei ben
je van harte welkom in het kasteeldomein Wildenburg te Wingene. We rekenen opnieuw op
stralend lenteweer ! U komt toch ook ?
Bart Naeyaert

Campagne Natuur in Mij 2014
Je neemt geregeld deel aan een buitenactiviteit?! Dan is deze campagne zeker iets voor jou en je gezin!
Tijdens de maand mei zet het Regionaal Landschap Houtland negen wandelingen en twee fietstochten in het Houtland extra in de kijker.

Programma Natuur in Mij 2014
Donderdag 1 mei 05.00u

Vroegmorgenwandeling
Provincie West-Vlaanderen
i.s.m. NP Torhout
Parking provinciedomein d’Aertrycke
Zeeweg 42, Torhout
Dieter Willems, 0476 53 70 02

Zaterdag 3 mei 21.00u

Vleermuizentocht
Regionaal Landschap Houtland
Provinciedomein Fort van Beieren
Parking Gemeneweidestraat,
Koolkerke
Dieter Willems, 0476 53 70 02

Woensdag 7 mei 06.00u
Reeënwandeling
NP Houtland
Parking Wijnendaelebos
Oostendestraat, Torhout
Koen Maertens,
0474 89 73 67

Vrijdag 9 mei 14.30u

De vinpootsalamander en zijn
biotoop
LTI Oedelem i.s.m. Regionaal
Landschap Houtland
Parking Beisbroek,
Zeeweg, Brugge
Dieter Willems, 0476 53 70 02

Zaterdag 10 mei 14.00u
Op bezoek in het Magdalenagoed
De Woudpekkers
Provinciedomein Tillegembos
Parking Trutselaar, via Domeindreef,
Brugge
Chris Werbrouck, 0473 98 59 01

Dinsdag 13 mei 14.00u

Pareltjes van het Houtland
NP Jabbeke i.s.m. NBO
Kerk Zerkegem
Vedastusstraat 94,
Zerkegem (Jabbeke)
Kris D’Hondt, 050 81 23 72

Woensdag 14 mei 14.00u

De zilte weiden van de polders
NP Brugge i.s.m. NBO
Kerk van Sint-Pieters
Blankenbergsesteenweg,
Brugge
Wim Jans, 0498 29 61 26
(na 17u)

Zondag 11 mei 14.00u
Naaldbomen: een verdwijnend
biotoop?
NP Damme i.s.m. NBO
Domein Ryckevelde aan het kasteel
Rijckeveldestraat 6, Sijsele (Damme)
Manu De Witte, 0486 87 69 51

Zondag 18 mei 14.30u
Gulke Putten: nieuwe poelen,
nieuw leven
NP Gulke Putten i.s.m. NBO
Predikherenstraat t.h.v. nr. 35a,
Wingene
Christine Verscheure,
0477 99 39 11
Dinsdag 20 mei 14.00u

Op stap in domein Merkenveld
NP Zedelgem i.s.m. NBO
Infobord in de Leliestraat,
Zedelgem
André Vanhevel, 050 27 78 73

Woensdag 21 mei 14.00u
Landgoed De Wapenaar
Bosgroep Houtland
Ruweschuurstraat t.h.v. nr. 5,
Beernem
Jan Goris, 050 40 70 23

Zondag 25 mei 13.30u
Gezinshappening
Kasteel Wildenburg
Regionaal Landschap Houtland
Beernemsteenweg 106, Wingene
Dieter Willems, 0476 53 70 02

Inschrijven voor de fietstochten is noodzakelijk (ten laatste 2 dagen voor de activiteit). Max. 25 mensen.
Voor de fietstocht op 13 mei: rlhoutland@west-vlaanderen.be of via 050 407021
Voor de fietstocht op 14 mei: jans-pillen@village.uunet.be of via 0498 29 61 26
Algemene vragen over de campagne: Dieter Willems, 0476 53 70 02, dieter.willems@ west-vlaanderen.be

Win een pakket bio- en/of hoeveproducten!
Als extraatje voorzien we een leuk geschenk. Op elke activiteit ontvang je een stempel op je deelnamekaart. Vanaf twee stempels krijg je een bon van 10 euro voor de aankoop van hoeveproducten
uit de streek. Hiervoor bezorg je je deelnamekaart vóór einde mei terug aan het Regionaal Landschap Houtland.
DEELNEMENDE BEDRIJVEN:
1. Hoeveslagerij Bonne, Moerkerksesteenweg 3A, Damme, 050 37 39 12, info@slagerijbonne.be, www.slagerijbonne.be (vlees)
2. Biogeitenboerderij De Zonnegaard, Meetkerkestraat 16, Zuienkerke, 0494 38 13 54, mark.vanberghe10@telenet.be (zuivel)
3. IJshoeve Danneels, Oude Damseweg 2A, Damme, 0475 20 58 51, info@deijshoeve.be, www.deijshoeve.be (zuivel)
4. Zuivelhoeve ’t Soetewey, Torendreef 5, Ruddervoorde (Oostkamp), 050 27 98 20, vanacker.rogiers@skynet.be (zuivel)
5. Bioboerderij De Zaaier, Korte Akkerstraat 2, Ruddervoorde (Oostkamp), 050 27 02 44, dezaaier@belgacom.net, www.zaaier.be (groenten en fruit)
6. Fruitbedrijf Wim Adriaenssens, Dorpsstraat 2A, Klemskerke (De Haan), 0478 23 83 99, wim.adriaenssens@skynet.be, www.fruitdehaan.be
7. Bioboerderij De Levende Aarde, Breeweg 22, Oostkamp, 0473 20 04 07, info@delevendeaarde.be, www.delevendeaarde.be

Op stap met zuster Marie-Dominique
in het Groenhovebos

Aan de afrit naar Torhout langs de A17 ligt het Groenhovebos. Het Diocesaan Centrum is met zijn 33 ha
de grootste private boseigenaar. Een deel van dit domein is vrij toegankelijk. Het gebouwencomplex uit de
vijftiger jaren is beschermd als monument. Op een dag vol prille lentezon heb ik er afgesproken met zuster
Marie-Dominique. Zij is een zuster van de gebedsgemeenschap, maar ook biologe. Vandaar dat ze instaat
voor het beheer van het bos. Samen gaan we op stap door een mooi stukje Torhouts groen.
Is het Groenhovebos een interessant bos?
Zuster MD: Het Groenhovebos is zeer gevarieerd door de afwisseling van open plekken en droge en natte
ondergrond. Al het water uit de omgeving moet doorheen het bos. Op de stukken die regelmatig blank staan,
heeft zich waardevol moerasbos ontwikkeld. In de lente bloeien hier typische planten van oude bossen zoals
sleutelbloem, salomonszegel en bosanemoon.
Sinds jouw komst vijf jaar terug heeft het bos een echte gedaanteverwisseling meegemaakt. Wat zijn
jouw voornaamste taken in het bos?
Zuster MD: De bospercelen worden op gezette tijden gedund. Vandaag merk ik de bomen die gekapt moeten worden met een stip blauwe verf. De overblijvende bomen zijn toekomstbomen. Ze kunnen uitgroeien
tot grote exemplaren. In de zomer steek ik veel tijd in het maaien van bramen langsheen de bospaadjes en
het vrijzetten van de nieuwe aanplant.
33 ha bos beheren, doe je dat op je eentje?

Opgelet voor bacterievuur!
Bacterievuur is een vervelende plantenziekte die vooral fruitkwekers (appel en
peer), maar ook boomtelers kopzorgen baart. Dat betekent echter niet dat U géén
betrokken partij bent. Infectie komt niet enkel in boomgaarden voor. Naast appel- en perebomen zijn nog planten gevoelig voor de ziekte. Meidoorn, maar ook
heel wat sierstruiken van de rozenfamilie (cotoneaster, krentenboompje,…) zijn
gevoelig voor de ziekte. Als tuinen ‘geïnfecteerd’ zijn, vormen ze op die manier een
mogelijke bron van nieuwe infectie.
Indien u in de omgeving woont van
een fruitkweker of boomteler, wees
dan dubbel waakzaam! De provincie
West-Vlaanderen bracht een brochure
uit met informatie over het ziektebeeld en tips hoe je bacterievuur kunt
vermijden. Je kan deze downloaden op
www. bacterievuur.be.
Ziektebeeld : jonge aangetaste scheuten krullen helemaal om.

Zuster MD: Ik kan rekenen op heel wat hulp van een groepje gepensioneerde vrijwilligers, van stagiairs van de
VIVES hogeschool uit Roeselare, en ook van de landschapsarbeiders via de Bosgroep Houtland. Stad Torhout
staat in voor het onderhoud van de publieke wandeldreven.
Waarom is er een stukje schapenwol rond deze jonge boompjes gebonden?
Zuster MD: Om ze te beschermen tegen de reeën. Sedert enkele jaren leeft hier een groepje van 5 tot 7
dieren. Ze knabbelen graag aan jonge boompjes, maar blijkbaar schrikt de geur van de wol hen af. Gelukkig
lusten ze ook bramen!
Welke vind je het mooiste plekje in het Groenhovebos?
Zuster MD: Tijdens het dunnen enkele jaren terug ontdekte ik
enkele mooie haagbeuken in een nat bosperceel. Ik schat dat ze
al meer dan honderd jaar oud zijn. Die nacht kon ik van opwinding niet slapen!
(interview: Pauwel Bogaert)
Het domein van het diocesaan centrum is toegankelijk van
zonsop- tot zonsondergang.
Een bewegwijzerd wandelpad van 1,6 km laat de bezoeker
de natuur ontdekken.
Toegang via de hoofdingang, Bosdreef 3, Torhout.

Gezinshappening

Landschapspark Bulskampveld

Kasteelpark Wildenburg – Beernemsteenweg 106 te Wildenburg (Wingene)
Zondag 25 mei 2014 vanaf 13.30u
Het Regionaal Landschap Houtland sluit zijn campagne
Natuur in Mij af met een gezellige gezinshappening! Dit jaar
vormt het privédomein kasteel Wildenburg het unieke decor.
In het nieuwe kasteelpark stellen we onze tenten op voor
een aangename gezinsnamiddag!
Neem zeker deel aan de gezinsvriendelijke wandeling en dien
je deelnamekaart in aan onze stand.
Rond 17.30 uur trekken we de winnaars. Zes personen
winnen een waardebon van 50 euro voor hoeveproducten.

Het dorpje Wildenburg….

Demonstraties & tentoonstellingen

….poort van het
Landschapspark Bulskampveld

Randanimatie

Programma vanaf 13.30u
Wandelprogramma
• Doorlopend gezinsvriendelijke wandelingen
met Natuurpunt De Torenvalk
• Gegidste natuurwandeling Wildenburg om
14u en 15u met Natuurpunt De Torenvalk
• Cultuur-historische wandeling in Wildenburg met
Baron van der Bruggen om 14u, 15u en 16u
De mogelijkheid bestaat om ’s middags aan te schuiven voor een
barbecue, georganiseerd door oudercomité basisschool Wildenburg.
De opbrengst dient voor de schooluitbreiding.
Praktisch
Je kan aanschuiven tussen 11.30u en 13u.
Volwassenen betalen 16 euro, kinderen tot 12 jaar slechts 8 euro.
Kaarten kan je bestellen via de school t.e.m. dinsdag 20 mei door over
te schrijven op rekening IBAN: BE90 7480 1381 5432 met vermelding
van het aantal volwassenen en het aantal kinderen.
De kaarten liggen klaar aan de ingang.

mei

25

• Ontdek het Landschapspark Bulskampveld!
• Compostmeesters en Duurzame landbouw
• Plantjes voor de moestuin VELT Tielt
• Fruitwerkgroep VELT Beernem
• Kruidenstand Loca Labora
• Vogelopvangcentrum Beernem
• Imkersvereniging Munckebie met eigen honing
• EVA met proevertjes
• Vlaamse Landmaatschappij: inrichting Wildenburg

Wildenburg is een historische woonkern met enkele historische gebouwen. De kleine, stemmige Sint-Joriskerk die
door de familie van der Bruggen werd gebouwd, ligt tegenover het kasteel Wildenburg. Het kasteel is ingeplant in een
ruime parkomgeving met een grote vijver, parkbos, dreven,
ommuurde groentetuin en ijskelder.

Wildenburg is één van de toegangspoorten van het Landschapspark Bulskampveld: het grootste aaneengesloten bosgebied van West- en Oost-Vlaanderen. Dit enorme gebied is
maar liefst 90 km² groot! Vanuit Wildenburg kun je prachtige
fietstochten maken: naar het Sint-Pietersveld, de Vagevuurbossen en de Gulke Putten…

Middagmaal t.v.v. basisschool Wildenburg

Infostanden

• Demonstraties glasblazen, hoefsmid en schapen drijven
• Kubben met OKRA
• Tentoonstelling miniatuur landbouwwerktuigen
• Fototentoonstelling (Fodiac)
• Sierpluimvee (Krulveer)

• Straattheater Insexxx: steltlopende, zingende, dansende
insecten (toneelschool Jonna Wilsele)
• Doorlopend live muziek door de groep ‘Overigens’
• Springkasteel, schmink en ballonplooien met
Gezinsbond Wingene
• Bar (VBS Wildenburg), braadworsten (Gezinsbond
Wingene) en hoeve-ijs
Om 17.30u maken we de zes winnaars van een bon voor
hoeveproducten t.w.v. 50 euro bekend. Nadien lost het Vogelopvangcentrum Beernem gerevalideerde vogels.

Bereikbaarheid
• Met de fiets (AANGERADEN wegens beperkte parkeermogelijkheid): gelegenheidsparking in het kasteelpark
• Met de wagen: parkeermogelijkheid aangeduid met pijlen

Kinderen en jeugd

Info

• Diverse speelwinkels: vleermuizen, sporenspel, klei,
boswezens, ...
• Onderzoek van het waterleven in de vijver
• Maken van een vleermuizenkast
• Fotozoektocht (ook op GPS) met Pasar
• Boogschieten en mastklimmen
• Poppentheater Pierewiet
• Vlaamse KerMOS (VBS Wildenburg)
• De vijver op

Alle activiteiten zijn gratis.
(kleine bijdrage voor de vleermuizenkast)
Dieter Willems, 050 40 70 21, 0476 53 70 02
dieter.willems@west-vlaanderen.be

Op zoek naar de vinpootsalamander
De vinpootsalamander is één van de vijf soorten salamanders die in onze provincie voorkomen en leeft specifiek in bos- en heidegebieden. Kenmerkend zijn de zwemvliezen
tussen de tenen en het draadvormige staarteinde. In West-Vlaanderen komt de vinpootsalamander nog voor in de Brugse Zandstreek en in de regio van het Heuvelland.
Door versnippering van hun leefgebied hebben ze het moeilijk om stand te houden.
Het Regionaal Landschap Houtland wil de soort helpen in haar voortbestaan. We worden daarin gesteund door enthousiaste vrijwilligers, maar ook door de leerlingen van het 6de jaar natuurwetenschappen van het LTI in Oedelem. Zij wijden dit jaar hun eindwerk aan deze kleine amfibie en zoeken uit hoe we de populaties in de Brugse Zandstreek kunnen redden.
De leerlingen werken in twee groepen en verkennen de bospoelen in Brugge rond de abdij van Zevenkerken en het domein Beisbroek. Voor elke poel onderzoeken ze welke kikkers, padden en
salamanders er voorkomen, hoe het zit met de chemische en biologische waterkwaliteit en welke planten er groeien. Zo weten de leerlingen waar de vinpootsalamander nog voorkomt en welke poelen
geschikt zijn voor deze soort.
Met de resultaten wordt een toekomstplan opgemaakt, met concrete voorstellen voor het aanleggen van nieuwe poelen en het verbeteren van de bereikbaarheid tussen afgezonderde poelen.
Het streefdoel is om in elk bosgebied een aanbod van minstens tien geschikte bospoelen te hebben op niet meer dan 400 meter van elkaar gelegen. In de komende zes jaar willen we dit doel bereiken.
De Provincie West-Vlaanderen steunt dit project in het kader van haar programma ‘Buitengewone soorten’.
Neem zeker een kijkje op de Facebook-pagina van de leerlingen (Project Vinpootsalamander) en vergeet niet de pagina leuk te vinden! Of ga mee op zoektocht naar de vinpootsalamander tijdens
onze wandeling op vrijdag 9 mei (zie campagne Natuur in Mij).

Scharrelkids
Weet jij nog hoe het voelt om languit op je rug in het gras te liggen en naar de wolken te kijken? Om over paadjes te dwalen en urenlang moddertaartjes te bakken of in bomen te klimmen? Met de campagne Scharrelkids laat Centrum voor Natuur Educatie, de Provincie West-Vlaanderen
en de regionale landschappen, ouders en kinderen weer ontdekken hoe leuk buiten spelen is.
Buiten spelen, frisse lucht, lekkere vuile modderhanden, hutten bouwen en van alles ontdekken. Gewoon lekker scharrelen in de natuur. Dat is
goed voor kinderen. Spelen in de natuur maakt kinderen creatiever, slimmer, zelfverzekerder en fitter. Door verstedelijking en minder aandacht van
de ouders en school voor natuur, hebben kinderen steeds minder contact met buiten. Terwijl het juist zo gezond is. Je beweegt meer en ademt
gezondere lucht in.

Samen de natuur beleven is leuk en makkelijk
De natuur beleven is niet moeilijk, is niet ver en je hoeft er geen dag voor uit te trekken (tenzij je daar zin in hebt natuurlijk). Ook in je eigen
omgeving, zelfs in je eigen achtertuin, is genoeg te beleven. De website scharrelkids.be inspireert ouders met weetjes, tips, doe-ideeën en vormingsmomenten. Verenigingen kunnen steeds bij het regionaal landschap terecht om een vorming Scharrelkids te organiseren.

Noteer alvast volgende data
Versteende natuur op woensdag 9 juli in het bezoekerscentrum Bulskampveld. We gaan er werken met mozaïeksteentjes.
Natuur-avontuur op zondag 4 mei in het Bulskampveld of 21 september in Tillegembos.
Wilgenbouw op zaterdag 29 november in het bezoekerscentrum Bulskampveld.
Meer info: www.scharrelkids.be/rlh

Win 50% plattelandssubsidie voor uw project!
Het Vlaamse Plattelandsbeleid investeert 80.000 euro via kortetermijnprojecten in het Veldgebied Brugge. Kleinschalige, kortlopende projecten
kunnen een projectsubsidie ontvangen van max. 50%. De projecten moeten leiden tot een versterking van de Groene Gordel Brugge, het Landschapspark Bulskampveld of het Veldgebied tussen Jabbeke en Wingene.
Alle bewoners, scholen, lokale ondernemingen of verenigingen uit de gemeenten Brugge, Damme, Beernem, Wingene, Ruiselede, Oostkamp, Aalter,
Zuienkerke, Zedelgem, Jabbeke en Torhout kunnen tot 15 september 2014 een project indienen bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).
De projecten moeten beginnen en eindigen in 2015. Evenementen komen niet in aanmerking, tenzij éénmalig indien het evenement voor de
eerste keer georganiseerd wordt.
Het projectreglement en het aanvraagformulier vindt u op www.landschapspark-bulskampveld.be en op www.groenegordelbrugge.be.

Dankzij uw projecten zal het platteland in het Brugse
Ommeland nog meer omgevingskwaliteit bieden !
VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ
Velodroomstraat 28, 8200 Brugge
www.vlm.be

De zwaluwen van het platteland
De boerenzwaluw en de huiszwaluw zijn de lentebodes bij uitstek. Bij hun terugkomst
ben je zeker dat de koude dagen achter de rug zijn. Vroeger kreeg je ze gemakkelijk te
zien. Jammer genoeg zijn beide soorten de laatste jaren schaarser geworden.
De boerenzwaluw is een liefhebber van halfopen koeienstallen waar hij zonder probleem in en uit kan vliegen. Het aantal boerderijen met runderen vermindert constant
en de resterende bedrijven zijn voor de zwaluw niet zo vriendelijk meer. Omwille van
hygiëne en interne klimaatbeheersing zijn de nieuwe stallen minder tot niet toegankelijk. Vandaar dat je in de herfst enkel kwetterende zwaluwen ziet op de telefoondraden
bij “ouderwetse” boerderijen.
Ook met de huiszwaluw gaat het niet goed. Hij kwam vroeger tot in het centrum van
steden voor, maar is als kolonievogel nu eerder in de stadsrand en op het platteland te
vinden. Maar ook daar verminderen het aantal kolonies en het aantal nesten per kolonie door afbraak of herinrichting van gebouwen, verstoring door te veel verkeer e.d.
Een aantal gemeenten probeert het tij te keren door subsidies te betalen aan de gelukkige bezitter van nestplaatsen. In het Houtland geven de Stad Brugge en de gemeenten
Beernem, Jabbeke en Zedelgem een toelage voor de goede zorg van zwaluwnesten. In
hoeverre deze inspanningen soelaas kunnen brengen, zal de toekomst uitwijzen.
Huiszwaluw
Colofon
Deze Landschapskrant is een uitgave
van Regionaal Landschap Houtland vzw,
Streekhuis Kasteel Tillegem,
Tillegemstraat 81, 8200 Sint-Michiels,
T 050 40 70 22
rlhoutland@west-vlaanderen.be
www.rlhoutland.be
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