
Beste lezer,
Het regionaal landschap wil de inwoners 
van onze regio enthousiast maken  voor de 
bijzondere natuur- en landschapswaarden 
van onze streek. Regelmatig organiseren 
we publieksactiviteiten, die u op een leuke 
manier laten kennis maken  met de mooiste 
plekken van het Houtland. Vorig jaar kwamen 
meer dan 1500 mensen naar de publieks-
happening in Wildenburg. Het succes van 
zo’n feest hangt vooral af van de mensen die 
er hun schouders onder zetten. De goede 
samenwerking met de eigenaar, gemeen-
te Wingene, lokale schoolgemeenschap, 
verschillende verenigingen, Westtoer en de 
Vlaamse Landmaatschappij alsook het team 
medewerkers van het regionaal landschap 
maakten het een onvergetelijke dag. 

Ook in 2015 hebben we een boeiend pro-
gramma klaar. In de campagne ‘Natuur in Mij’ 
zijn tal van wandelingen en fietstochten voor 
jullie uitgestippeld. Dit jaar staat in het teken 
van het fruit. Fiets mee langs de ‘bongerds’ - 
dat is het oude woord voor hoogstamboom-
gaarden - van het Houtland. Of ga op visite 
bij één van onze fruittelers en proef hun verse 
streekproducten! 

Geen fruit echter zonder bestuivers. Daarom 
vragen wij speciale aandacht voor bijen en 
bestuivende insecten. De bijenhappening van 
25 april helpt je op weg. U komt toch ook?

Bart Naeyaert
Voorzitter

Damme Golf geeft 
ruimte voor natuur!
De golfterreinen van Damme zijn gelegen 
in een stuk open landschap van de deelge-
meente Sijsele. Vorig jaar werden werken 
aangevat voor de uitbreiding met 24 ha in de 
Noordermeersen, een van nature nat gebied. 
Van meet af aan had manager Chris Morton 
de ambitie om ‘zijn’ golf de meest ecologi-
sche van Vlaanderen te maken. Bij de aanleg 
werd uit gegaan van een minimale milieu-
belasting en werden de mogelijkheden voor 
natuurontwikkeling volop benut.

Op vlak van milieu hebben golfterreinen 
doorgaans een slechte reputatie. Het perfect 
onderhouden van kort getrimde graslanden 
vereist veel water en meststoffen. Bij de uit-
breiding van de golf van Damme wordt het 
watergebruik beperkt door het inzetten van 

slimme besproeiing, gecombineerd met het 
hergebruik van het water. Alle afvalwater 
wordt gezuiverd in een natuurlijk zuiverings-
bekken. Meststoffen worden gedoseerd 
aangebracht, enkel op de grasmatten waarop 
wordt gespeeld. 

Het regionaal landschap werkte samen met 
de architect een plan uit voor de natuur-
ontwikkeling op de nieuw aan te leggen 
terreinen. Dit resulteerde in talrijke natuurlijke 
waterpartijen en bosschages. De zandgrond 
die vrijkwam bij de graafwerken werd gebruikt 
voor de aanleg van ‘roughs’. Dat zijn schrale 
stroken die de speelterreinen omringen. De 
arme zandgrond is zeer geschikt voor de 
ontwikkeling van bloemenrijke graslanden, 
die tal van vlinders en insecten aantrekken. 
Bovendien vragen deze schraallanden weinig 
onderhoud : een jaarlijkse hooibeurt volstaat.  

Met het oog op een geplande fietsverbinding 
tussen de Doornstraat en de Brieversweg 
dwars doorheen het domein, heeft Damme 
Golf een grote educatieve poel aangelegd 
voor de scholen van Damme.  

Wie het nieuw aangelegde golfterrein wil 
bezoeken kan deelnemen aan een avond-
wandeling op 5 mei georganiseerd door 
Natuurpunt Damme in het kader van de cam-
pagne Natuur in Mij. (zie ook  binnenpagina).

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, Ruiselede, Torhout, Wingene en Zedelgem , het Agentschap voor Natuur en 
Bos en de Vlaamse Landmaatschappij.

links: Op de nieuwe terreinen werden 16.000 stuks streek-
eigen plantgoed aangeplant door landschapsarbeiders van 
Loca Labora.  

coverfoto: Op verschillende locaties van de Golf van 
Damme groeit de stengelloze sleutelbloem.
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Beleef en ontdek 
het Plaisiersbos
Het Plaisiersbos ligt in de zuidoostelijke 
hoek van de Zedelgemse deelgemeente 
Veldegem.  Het domein is 30 ha groot. De 
naam ‘Plaisierbos’ komt van August Plaisier, 
één van de eerste boswachters. 

Het Plaisiersbos is een gemengd loofbos met 
overwegend inheemse bomen en struiken in 
een gevarieerde structuur. Tot voor een paar 
eeuwen bestond het gebied nog uit woeste, 
ongecultiveerde gronden met ook talrijke 
vijvers en moerassen. Het “Velt” of “Bruyère” 
zoals de streek genoemd werd, was een 
uitloper van het grote Bulskampveld. De veel 
voorkomende struikhei werd door de bewo-
ners “krakke” genoemd en werd onder meer 
gebruikt voor het vervaardigen van bezems. 

Reeds tijdens de Oostenrijkse tijd drong 
de ontginning van het ‘velt’ gebied zich op, 
door de stijgende vraag naar hout en de 
behoefte aan meer voedsel. Na ontwatering 
en drooglegging werd er gekozen voor een 
rationele methode van bebossing. Er werden 
veel rechtlijnige dreven aangelegd in een 
dambordstructuur.

Eind 1999 werd het Plaisiersbos door de 
gemeente Zedelgem aangekocht. Het 
beheer werd toevertrouwd aan de vereniging 
Natuurpunt. In de voorbije jaren werden ook 
enkele weilanden rond het bos ingericht. Zo 
werden er zeven poelen gegraven en in samen 
werking met de plaatselijke Gezinsbond werd 
een geboortebos aangeplant.  

Het Plaisierbos is vrij toegankelijk en een 
bewegwijzerde wandellus vertrekt vanaf de 
ingang langs de Bergenstraat.  

Campagne Natuur in Mij 2015
Je neemt geregeld deel aan een buitenacti-
viteit?! Dan is deze campagne zeker iets voor 
jou en je gezin! Tijdens de maand mei zet het 
Regionaal Landschap Houtland negen wan-
delingen en vier fietstochten in het Houtland 
extra in de kijker.

boven: Boswachterswoning uit 1840, waar August Plaisier 
verbleef. 

links: Een stukje natuurbos.

24 mei 

Op zondag 24 mei nodigt Natuurpunt 
Zedelgem jullie uit voor een ‘feestelijk’ 
bezoek aan het Plaisierbos. Op het pro-
gramma staan een vroegmorgenwan-
deling met ontbijt, doorlopend geleide 
wandelingen, een spannend bosspel en 
een blotenvoetenpad voor de kleinsten en 
talrijke workshops. Om 14u start de wan-
deling voor de campagne Natuur in Mij.  

Meer informatie over het Plaisierbos 
en het volledige feestprogramma op  
www.natuurpuntzedelgem.be

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. Bioboerderij De Levende Aarde, Breeweg 22, Oostkamp, 0473 20 04 07, info@delevendeaarde.be, www.delevendeaarde.be

Win een pakket bio-  
en/of hoeveproducten!

Als extraatje voorzien we een leuk ge-
schenk. 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 deel-
namekaart voor eind mei terug aan het 
Regionaal Landschap Houtland. 

programma natuur in mij 2015
datum tijdstip activiteit organisatie plaats van afspraak contact dag zelf telefoon

vrijdag 1/5 05 uur Vroegmorgenwandeling
in D’Aertrycke

Provincie West-Vlaanderen i.s.m. 
Natuurpunt Houtland

Parking provinciedomein d’Aertrycke, 
Zeeweg 42, Torhout

Dieter Willems 0476 53 70 02

dinsdag 5/5 19 uur Ecologische inrichting Golf van 
Damme

Natuurpunt Damme i.s.m.  
Natuurpunt Brugs Ommeland

Damme Golf & Country Club, Doornstraat 16, 
Damme (Sijsele)

Pauwel Bogaert 0496 59 61 25

woensdag 6/5 05.45 uur Met de boswachter op ronde in 
Wijnendalebos

Natuurpunt Houtland i.s.m.  
Agentschap Natuur en Bos

Parking Wijnendalebos, Oostendestraat, 
Torhout

Koen Maertens 0474 89 73 67

zondag       10/5 13.30 uur De Bongerdroute Regionaal Landschap Houtland Provinciedomein Tillegembos, Parking 
Trutselaar, via Domeindreef, Brugge

Dieter Willems 0476 53 70 02

dinsdag         12/5 14 uur Natuur verweven Natuurpunt Jabbeke i.s.m.  
Natuurpunt Brugs Ommeland

Vrijetijdscentrum, Vlamingveld, Jabbeke Kris D’Hondt 050 81 23 72

woensdag 13/5 14 uur Kasteelpark Baesveld Bosgroep Houtland Parking van het scoutsdomein,  
Merkemveldweg 15, Zedelgem

Jan Goris 0472 63 14 02

vrijdag 15/5 10 uur Veldleeuwerik in het Vrijgeweid Vlaamse Landmaatschappij Zingende Watermolen, Westkantstraat te 
Ruddervoorde

Filip Jonckheere 0494 56 48 15

zondag 17/5 14.30 uur Waterwandeling Natuurpunt Gulke Putten, i.s.m. 
Natuurpunt Brugs Ommeland

Predikherenstraat t.h.v. nr. 35a, Wingene Christine 
Verscheure

0477 99 39 11

woensdag 20/5 14 uur Topnatuur in Nieuwenhove Natuurpunt Oostkamp, i.s.m.  
Natuurpunt Brugs Ommeland

Parking Nieuwenhovebos, 
Nieuwenhovelaan, Oostkamp

Imar Clous 0474 21 78 11

zaterdag         23/5 13.30 uur De miserie van het Gruut Regionaal Landschap Houtland,  
i.s.m. BC Bulskampveld 

CC De Valkaart,
A. Rodenbachstraat 42, Oostkamp

Dieter Willems 0476 53 70 02

zondag 24/5 14 uur Feest in het Plaisiersbos Natuurpunt Zedelgem i.s.m.  
Natuurpunt Brugs Ommeland

Plaisiersbos, Hoek Bergenstraat-Bosdreef, 
Veldegem

André Vanhevel 050 27 78 73

woensdag         27/5 14 uur De zilte weiden van de polders Natuurpunt Brugge i.s.m.  
Natuurpunt Brugs Ommeland

Kerk van Sint-Pieters, Blankenbergse 
steenweg, Brugge 

Wim Jans 0498 29 61 26
(na 17 uur)

zondag 31/5 13 uur Openingsfeest in de Vaanders Natuurpunt Beernem en Natuurpunt 
Aalter i.s.m. Natuurpunt Brugs Ommeland

Kruising Maria-Aalter steenweg (Sint-Joris) 
en de weg Vaanders (Maria-Aalter)

Pauwel Bogaert 0496 59 61 25

Inschrijven voor de fietstochten is noodzakelijk (ten laatste 2 dagen voor de activiteit). Max. 25 mensen.  
Voor de fietstocht op 10 mei: Regionaal Landschap Houtland, dieter.willems@west-vlaanderen.be of 050 40 70 21
Voor de fietstocht op 12 mei: Kris D’hondt, kris.dhondt@gmail.com,0477 65 33 95
Voor de fietstocht op 23 mei: Regionaal Landschap Houtland, dieter.willems@west-vlaanderen.be of 050 40 70 21
Voor de fietstocht op 27 mei: Wim Jans, jans-pillen@village.uunet.be of 0498 29 61 26 (na 17 uur)

Inschrijven voor de wandelingen is noodzakelijk (ten laatste 2 dagen voor de activiteit). 
Voor de wandeltocht op 6 mei: dieter.willems@west-vlaanderen.be of 050 40 70 21 (Max. 30 mensen)
Voor de wandeltocht op 13 mei: dieter.willems@west-vlaanderen.be of 050 40 70 21 (Max. 50 mensen)
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31 mei - tussen 13 u en 18u

Op zondag 31 mei wordt het natuurgebied 
feestelijk geopend. Je kan de Vaanders 
op eigen tempo  ontdekken via beweg-
wijzerde wandelingen. Onderweg word 
je uitgedaagd door enkele ‘doe-posten’. 
Kinderen kunnen  de Vaanders via het 
blote voetenpad doorkruisen. Kom op 
adem in en rond de feesttent voor een 
hapje en een drankje. Om 16u zorgt de 
folkgroep ‘Overigens’ voor een streepje 
muziek.

MEER INFO:
www.natuurpuntbrugsommeland.be
www.natuurpuntaalter.be

Het Landschapspark Bulskampveld is de meest bosrijke regio van het Houtland.  Het is wel 
75 km² groot en verrassend veelzijdig. Maak kennis met twee mooie stukjes natuur van het 
landschapspark.  

De Vallei van de Zuidleie

Tussen Oostkamp en Beernem ligt een bij-
zonder valleigebied met grote historische, 
landschappelijke en ecologische waarde. In 
die vallei werd vanaf de 13e eeuw het kanaal 
Gent-Brugge uitgegraven. Wie er oog voor 
heeft ontdekt langs het kanaal een snoer van 
oude meanders van de Zuidleie, bloemrijke 
natte hooilanden, poelen, moerassen en 
broekbossen. 

Historische bronnen maken gewag van een 
riviertje, dat naargelang de bron ’Reie’, ‘Leie’ 

of ‘Zuidleie’ genoemd werd.  Het ontsprong 
tussen Knesselare en Beernem en stroom-
de richting Zwin.  Stroomafwaarts kwamen 
er heel wat beekjes en beken bij zoals de 
Bornebeek, de Rivierbeek en vlak voor 
Brugge ook nog de Kerkebeek.  

Toen de stad Brugge in de middeleeuwen tot 
economische bloei kwam, verhoogde ook de 
belangstelling voor de Zuidleie. Niet alleen 
voor transport, maar ook voor de aanvoer 
van drinkwater en proceswater (o.a. voor de 

textielindustrie). Reeds in de 13e eeuw werd 
gestart met graafwerken richting Deinze 
voor de aanleg van een waterwegverbinding 
met de ‘echte’ Leie.  Hierdoor zouden vlas 
en andere goederen kunnen worden aan-
gevoerd uit het zuiden van het Graafschap 
Vlaanderen. Het was ook van belang om zo 
veel mogelijk water aan te trekken voor het 
spuien van het Zwin, dat aan toenemende 
verzanding onderhevig was.  

De graafwerken gebeurden met de hand en 
het was dan ook logisch dat zo veel mogelijk 
de vallei werd gevolgd. Dit verklaart de nog 
kronkelende loop van het huidige kanaal. 
In de loop van de eeuwen werd het kanaal 
verschillende keren verdiept en verruimd en 
werden meerdere bochten afgesneden. Zo 
kwamen langsheen het kanaal delen van de 
Zuidleie afgezonderd te liggen. Sommige 
daarvan zijn tot op vandaag bewaard geble-
ven in het landschap. 

Sinds 1981 is de vzw Natuurpunt in de vallei 
van de Zuidleie actief om de natuur- en 
landschapswaarden in stand te houden of te 
herstellen. Oude meanders van de Zuidleie 
worden terug uitgegraven. Stortplaatsen 
worden opgeruimd.  Houtkanten worden 
aangeplant en poelen aangelegd. Eén van 
de bijzondere gebieden vormt het laagveen-
moeras van de Leiemeersen, een ‘hotspot’ 
van biodiversiteit in Vlaanderen. 

De Vaanders
De Vaanders is een 65 ha groot landgoed in 
het landschapspark Bulskampveld, tussen 
de spoorweg en de E40. Ongeveer de helft 
van de oppervlakte ligt in Aalter, de andere 
helft in Beernem. In de Vaanders ontdek 
je de typische kenmerken van het ruimere 
Bulskampveldgebied: een gevarieerd mo-
zaïeklandschap met droge en natte bossen, 
graslanden en waardevolle dreven, aange-
vuld met een vijver, enkele natte depressies 
en veedrinkpoelen. 

Vorig jaar kwamen de Vaanders in eigen-
dom van vzw Natuurpunt.  Bij de aankoop 
werd een overeenkomst gesloten met de 
spoorwegmaatschappij Infrabel. Deze zocht 
gronden om te bebossen, ter compensatie 
voor de kappingen die gepaard gaan met de 
verdubbeling van de spoorlijn Gent-Brugge. 
Op korte termijn wordt 14ha van de huidi-
ge landbouwgrond bebost. De resterende 
landbouwgronden blijven nog tot 2033 in 
landbouwgebruik.  

Door de aankoop wordt het domein pu-
bliek toegankelijk en werd een 4.5 km lang 
wandelpad uitgestippeld. De ontsluiting 
van de Vaanders voor wandelaars wordt 
financieel ondersteund door de Vlaamse 
Landmaatschappij, in het kader van het land-
schapspark Bulskampveld . 

16 en 17 mei

Op zaterdag 16 en zondag 17 mei nodigt 
Natuurpunt Oostkamp je uit op het 
feestweekend ‘Vallei van de Zuidleie’ . 
Op het programma staan een fietstocht, 
een eetfestijn, geleide wandelingen in de 
Leiemeersen, een plantenbeurs,…
Meer info op www.valleivandezuidleie.be
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Vijf jaar akkervogelproject Vrijgeweid 
In de middeleeuwen was het Vrijgeweid, 
gelegen in een uithoek van Ruddervoorde 
en Zwevezele, een onvruchtbaar grasland 
in gemeenschappelijke eigendom van de 
omwonende boeren. In de jaren 1950 werd 
het gebied onteigend en herverkaveld. 
De Nationale Maatschappij voor de Kleine 
Landeigendom (de voorloper van de Vlaamse 
Landmaatschappij) bouwde een reeks boer-
derijen in een eenvormige stijl, die bekend 
geworden zijn als de witte boerderijen.  Sinds 

2010 loopt hier een landinrichtingsproject. 
Hierbij wordt het gebied ingericht voor duur-
zame landbouw, met aandacht voor de his-
torische landschapswaarden en plaats voor 
zachte recreatie. 

Het Vrijgeweid is vandaag nog steeds een 
open landbouwgebied. Bijzonder is dat 
je hier nog akkervogels kunt observeren. 
De laatste twintig jaar zijn hun aantallen 
in Vlaanderen sterk achteruit gegaan. 

Gedurende vijf jaar loopt hier een project van 
de Vlaamse Landmaatschappij ism het regio-
naal landschap om deze akkervogels extra te 
ondersteunen.   

Het middel bij uitstek hiervoor zijn de  
beheer overeenkomsten. Dit zijn vrijwillige 
contracten tussen een landbouwer en de 
Vlaamse Landmaatschappij. Hierbij krijgt de 
landbouwer een vergoeding om akkervo-
gelvriendelijke maatregelen uit te voeren. 

Onbemeste grasstroken met gefaseerd 
maaibeheer zorgen voor nestgelegenheid en 
zomervoedsel. In weiden die laat worden ge-
maaid of waarin weinig vee graast kan veilig 
worden gebroed. En om de lange winter te 
overleven worden perceeltjes met vogel-
voedselgewas ingezaaid.

Om te weten of de inspanningen van de 
landbouwers iets opleveren organiseert het 
regionaal landschap samen met vrijwilli-
gers van Natuurpunt Houtland regelmatige 
monitoring van de vogels. Zo werden in de 
strengere winters 2011-2012 en 2012-2013 
grote groepen vinken en groenlingen op 
de ingezaaide akkerranden vast gesteld.   
Broedvogels zoals veldleeuwerik en patrijs 
houden duidelijk stand.

In een tijd waarin de typische akker- en wei-
devogels ontstellend snel uit het landschap 
verdwijnen mogen we de eerste resultaten  
van ‘t Vrijgeweid alvast een succes noemen. 
Ook in 2015 worden deze beschermende 
maatregelen toegepast en worden nieuwe 
landbouwers betrokken.

15 mei 

Kom met eigen ogen zien naar dit stukje 
levende landschap tijdens een wandeling 
met bedrijfsplanner Filip Jonckheere. Zie 
campagne ‘Natuur in mij’. 

Meer info bij filip.jonckheere@vlm.be of 
0494 56 48 15.

Wandelen in  
de provincie
domeinen
Domein D’Aertrycke
Vogelen in het dialect 

zondag 7 juni om 14.00 u

Welke vogels kan je verwachten in onze West-
Vlaamse bossen? Hoe leven ze? Hoe herken 
je de vogels? En spreken we in ons dialect wel 
over dezelfde vogels? Ken je bijvoorbeeld een 
‘Keunte tak’ of een ‘Blauw korenmusje’?

• Gids: Peter De Ram
• Plaats van afspraak: Parking van  

het domein langs de Zeeweg te  
Torhout

• Organisator: Provincie NME i.s.m.  
RL Houtland

• Info: Dieter Willems, 0476 53 70 02

Domein Tillegembos
Scheppen in de poel

zondag 14 juni om 14.00 u

Iedereen zag wel eens een kikker of pad. 
Maar kun je ze ook van elkaar onderschei-
den? Tijdens deze ‘wandeling’ onderzoeken 
we de poelen van Tillegembos en wie weet, 
vinden we wel salamanders, libellenlarven, 
rugzwemmers, poelslakken, … 

Gewapend met zoekkaarten, schepnetjes en 
ander materiaal trekken we op onderzoek uit. 
Een ideale gezinsactiviteit voor we de vakan-
tie induiken!

• Plaats van afspraak: Parking van cafetaria 
De Trutselaar via de Domeindreef te Brugge

• Organisator: Provincie NME i.s.m.  
RL Houtland

• Info: Dieter Willems, 0476 53 70 02

Cursus 
Natuurgids 
Beernem
Ben je enthousiast over de natuur in je om-
geving, en wil je daar meer over weten? Vind 
je het leuk om jouw enthousiasme voor de 
natuur met anderen te delen? Volg dan de 
cursus Natuurgids van CVN, het Centrum 
voor Natuur Educatie!

De duur van de opleiding is ongeveer een 
jaar. Je kennis van de natuur en het milieu 
verruimt en je krijgt de nodige vaardigheden 
om met groepen in de natuur aan de slag te 
gaan. 

CVN is erkend als opleidingsorganisatie door 
Toerisme Vlaanderen. De cursus Natuurgids 
maakt deel uit van het opleidingstraject 
‘erkend gids en reisleider’. Wie daarvoor 
kiest, moet eerst het basisjaar ‘gids/reislei-
der’ volgen bij een CVO of Syntra. De cursus 
Natuurgids vormt dan een van de keuzemo-
gelijkheden in het tweede opleidingsjaar. 
Informeer je vooraf op het CVN-secretariaat.

Infoavond op 3 september 2015 om 19u30 
in het Bezoekerscentrum Bulskampveld, 
Bulskampveld 9, 8730 Beernem.

Contact
Anke Desender – 050 82 57 26 of 
anke.desender@c-v-n.be
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Fiets eens rond Brugge !
De Groene Fietsgordel 
Brugge is een inrichtings-
project van de Vlaamse 
Landmaatschappij. Het heeft 
tot doel een fietsgordel aan te 
leggen in de open ruimte rond 
Brugge en de omliggende 
gemeenten met het centrum 
van Brugge te verbinden voor functioneel en 
recreatief verkeer. Door nieuwe fietspaden 
aan te leggen die aansluiten op bestaande 
trajecten, krijgt de fietslus rond Brugge vorm. 
Nevendoel is het landschap in de groene 
gordel rond Brugge op te waarderen door 
kleinschalige natuuringrepen bij particulie-
ren, aanleg van beplanting langs de fietsroute 
en door inrichting van het natuurgebied 
Assebroekse Meersen. 

Voor de landschappelijke inrichting van 
de fietslinken wordt samengewerkt met 
het Regionaal Landschap Houtland. Met 
middelen van landinrichting realiseer-
de onze vereniging reeds 10 individuele 
landschapsplannen. In 2014 werd een 
mooi landschapsproject uitgevoerd op het 
Landbouwtechnisch Instituut van Oedelem. 
Blikvanger is de 200 m lange gevlochten 
haag, die door de leerlingen werd aangelegd. 
In het Foreestbos, dat door de stad Brugge 
werd aangekocht om een fietsverbinding 
tussen de Doornstraat en de Gistelse steen-
weg mogelijk te maken, werd een poel langs 
een stopplaats aangelegd. Die doet meteen 
ook dienst als voortplantingsplaats voor 
de zeldzame vinpootsalamander, die in de 
bossen van Sint-Andries nog voorkomt. 

In 2015 zal de Vlaamse Landmaatschappij 
natuurinrichtingswerken uitvoeren in de 
Assebroekse meersen en legt de Provincie 

West-Vlaanderen nog een 
nieuw stuk fietspad aan in het 
Valkenbos, dat het kasteel van 
Tillegem met Beisbroek zal 
verbinden. 

Je kan zelf de groene gordel 
rond Brugge ontdekken langs 

de 53 km lange fietsroute.  Ze is bewegwijzerd 
met bordjes met het logo van de Groene Gordel 
Brugge. Langs de route zijn verschillende stop-
plaatsen voorzien.  Westtoer geeft dit voorjaar 
een kaart uit met het traject van de Groene 
Fietsgordel. Meer info: www.westtoer.be en 
www.groenegordelbrugge.be. 
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boven: Stopplaats met uitzicht op kasteel Foreest 
links: Leerlingen van het LTI Oedelem vlechten 200 m 
beukenhaag langs het nieuwe fietspad tussen Assebroek en 
Oedelem 

Veldzandsteen 
In delen van de Houtlandse ondergrond 
steekt binnen handbereik een natuurlijke 
bouwsteen: de veldsteen. Dit is een rela-
tief harde, grijsgroene zandsteen uit het 
Paniseliaan, de periode van voor de ijstijden. 
De naam ‘veldsteen’  verwijst naar de stenen 
die plaatselijk naar boven komen bij het ploe-
gen van akkers.

In onze streek wordt veldsteen regelmatig 
in kerken en andere historische gebouwen,  
alsook in kleinere bouwwerken aangetroffen. 
Veldsteen werd bijvoorbeeld  als decoratie 
voor gevels gebruikt. Toen de heer le Bailly 
de Tilleghem rond 1884 zijn kasteeldo-
mein “Klein Tillegem” bouwde, werden de 
gevels van de hovenierswoning en van de 
kasteelboerderij met veldstenen versierd. 

Beide  kun je  nog zien langs de Torhoutse 
Steenweg in Brugge. In het provinciedo-
mein Bulskampveld is de achtermuur (terras 
kruidentuin) van het vroegere koetsenhuis 
gedeeltelijk uit veldsteen opgetrokken. Ook 
de Oude Gravier, de vroegere ontsluitings-
weg naar Wildenburg-Wingene is met deze 
veldsteen verhard. Naar verluidt kregen de 

pachters geld voor elke karrenvracht stenen 
die ze leverden.

Een ander gebruik van veldsteen is het maken 
van rotsen en grotten. In Loppem ligt een 
mooie Lourdesgrot in de omgeving van de 
Rolleweg, tegenaan het kasteel Emmaüs. Hij 
dateert van 1874 en is volledig uit veldsteen 

opgebouwd. Het is een mooi geheel met een 
kabbelende beek, een brug en muren in veld-
steen.  Beslist een bezoekje waard !

boven: Emmausgrot te Loppem

linksboven: Veldsteen in kasteelboerderij langs de Torhoutse steenweg

linksonder: veldstenen langs de Diksmuidse heirweg in Brugge  vormen een probleem om bvb. aardappelen te oogsten.
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Jaar van het Fruit 
in het Houtland!
Het Regionaal Landschap Houtland stelt 
dit jaar streekeigen fruit in de kijker. Tal van 
fruittelers zijn actief in onze regio. Graag uw 
aandacht voor onze plaatselijke fruittelers. 
Velen van hen doen aan thuisverkoop. Door 
bij hen je fruit te kopen werk je mee aan een 
meer ecologisch Houtland, een correcte prijs 
voor de producent en weet je wat je eet. Het 
principe van de korte keten dus! 

Geen fruit echter zonder bestuivers. Daarom 
staan hommels, honingbijen en solitaire bijen 
ook mee in de kijker. Op 25 april organiseert 
het Bezoekerscentrum Bulskampveld de bijen-
happening onder het motto ‘bijenzaak, geen 
bijzaak maar noodzaak!’ U komt toch ook? 

Maar je kan ook zelf een kijkje nemen achter de 
schermen van enkele fruittelers van bij ons. Of 
op visite bij een imker. We hebben alvast een 
lente-programma klaar dat u zal bekoren.  

Vast aanbod in onze werking is de aanleg van 
hoogstamboomgaarden. Op zondag 10 mei 
organiseren we in het kader van Natuur in Mij 
een fietstocht langsheen de mooiste ‘bon-
gerds’ uit onze streek. Wie zelf een boomgaard 
wil aanplanten informeert best bij de land-
schapsanimator van het regionaal landschap: 
wouter.demey@west-vlaanderen.be.

Eindigen doen we op 11 oktober met onze 
driejaarlijkse fruithappening. Deze vindt dit 
jaar plaats op hoeve Hangerijn te Brugge. 
Meer hierover in de najaarseditie van de land-
schapskrant. Het wordt  een niet te missen 
evenement!

Volg alles op onze website www.rlhoutland.be

zaterdag 
25 april 2015
van 14 tot 18.30 uur

Vooraf inschrijven 
bij Bezoekerscentrum Bulskampveld  
of op www.bijenzaak.be

Bijenzaak
geen bijzaak
wel noodzaak
Reigerlostraat 10, Beernem
in het Psychiatrisch centrum St-Amandus,

Op visite bij… 

de Levende Aarde

zaterdag 9 mei om 14 uur of om 16 uur

Nico Vandevannet heeft een bio-boer-
derij in Hertsberge. Hij kweekt een 40-tal 
soorten groenten op een terrein van ca 6 
hectare. Sinds 2011 heeft hij ook een serre 
met bio- aardbeien waar de klanten zelf 
kunnen plukken. In de bio-winkel verkoopt 
hij eigen producten en het fruit van collega 
bio-boeren. 
Tijdens het bezoek wordt door Nico een 
rondleiding gegeven op de boerderij. Hij staat 
stil bij de geschiedenis van de Levende Aarde 
en geeft uitleg over de bio-teelt en de filosofie 
van het bedrijf, waarbij ze de natuur zoveel 
mogelijk haar gang laten gaan. 
Tijdens het bezoek wordt ook een fruitproe-
vertje aangeboden, uiteraard van eigen kweek.
Locatie: Breeweg 22 te 8020 Oostkamp.
Meer info: www.delevendeaarde.be

de Frambozenkwekerij

zondag 17 mei om 14 uur of om 16 uur

Filip Devlieghere is dagelijks in de weer bij de 
kweek van zijn dieprode, lekkere en gezon-
de frambozen. Iedereen die van frambozen 
houdt kan hier terecht voor rechtstreekse 
verkoop.
Tijdens het bezoek worden we meegeno-
men achter de schermen van het bedrijf. We 
maken kennis met professionele, computer-
gestuurde serres waar de klimaatregeling en 
de plantenvoeding nauwkeurig worden ge-
controleerd. De bestuiving van de frambozen 
gebeurt op een natuurlijke wijze. Daarvoor 
worden bijen en hommels ingezet. 
Tijdens het bezoek kunnen we proeven van 
hun heerlijke frambozensorbet!
Locatie: Kronemolenstraat 12 te Veldegem
Meer info: www.frambozenkwekerij.be

de Imker

zondag 31 mei om 10.30 uur of om 14  uur

Joël De Coster houdt honingbijen op twee 
plaatsen. Hij heeft een bijenhal met 5 kasten 
op het nieuw aangelegde terrein van de 
volkstuintjes aan de Vloethemveldzate te 
Zedelgem. Daarnaast heeft hij ook bijenkasten 
in zijn prachtige tuin te Loppem.
Voor het bezoek zijn we welkom bij hem 
thuis. Hij zal het hebben over het verschil 
tussen bij, wesp en hommel. De meeste aan-
dacht gaat natuurlijk naar de honingbij. 
Komen aan bod: de samenstelling, orga-
nisatie en communicatie van het bijenvolk. 
Het belang van de honingbij als bestuiver. 
Hoe ziet de ideale bijenweide er uit? Met 
welke problemen kampt men in de imkerij? 
Daarnaast heeft hij het ook over de honing 
zelf en krijg je uiteraard de kans eens in een 
kast te kijken!
We eindigen met het proeven van honing en 
een glaasje mede en dat alles in zijn prachtige 
tuin, die eind mei op zijn mooist zal zijn.
Locatie: Ieperweg 51 te Loppem

de Vrolijke Aardbei

maandag  juni en woensdag 1 juli  

telkens om 14.30 uur

Luc Neyens en Marleen Gryp baten een fami-
liaal tuinbouwbedrijf uit dat gespecialiseerd is 
in het telen van aardbeien op substraat. 
Tijdens het bezoek leer je hoe op een heden-
daagse en milieuvriendelijke wijze aardbeien 
geplant, bemest, verzorgd, bevrucht, geplukt 
en vermarkt worden. Luc en Marleen  ver-
welkomen je in de loods en vertellen over de 
geschiedenis van het bedrijf. Ze behandelen 
het planten en plukken, inclusief voeding 
en water, omgevingsfactoren, zorgtaken, 
biologische bestuiving, bestrijding, plukken, 
bewaren, verkoop... Je maakt ook kennis met 
de apparatuur, het materiaal en de potgrond... 
En ook hier wordt er geproefd van al dat 
lekkers!
Locatie: Zabekestraat 21b te Aartrijke
Meer info: zoeken.onthaalopdeboerderij.be

Oproep aan eigenaars 
met hoogstamfruitbomen
De laatste jaren is de hoogstamfruitboom 
terug in trek. Meer en meer mensen planten  
opnieuw een boomgaard aan. Anderen twij-
felen, want één volwassen hoogstamfruit-
boom levert al vlug zo’n 150kg fruit. Ook een 
notelaar kan kilo’s okkernoten opleveren.

Als je dan al dit lekkers niet meester kan, doet 
het hartzeer om het fruit te zien wegrotten.  

Het Regionaal Landschap Houtland wil op 
zoek gaan naar een oplossing hiervoor. We 
vonden onze inspiratie bij een kweker die zijn 

fruitbomen laat adopteren. Mensen betalen 
een huurprijs voor de ‘adoptie’ van één of 
meerdere (vruchtdragende) bomen. In ruil 
kunnen ze het fruit plukken/rapen van ‘hun’ 
boom. De eigenaar blijft wel instaan voor de 
onderhoudssnoei van de bomen. 

Eigenaars die geïnteresseerd zijn om meer info 
te krijgen over dit huursysteem zijn welkom 
op de infoavond op woensdag 3 juni 2015 om 
20u in kasteel Tillegem. Gelieve vooraf te ver-
wittigen via rlhoutland@west-vlaanderen.be 
of 050 40 70 22.

praktisch 

Voor alle bezoeken dien je in te schrijven 
ten laatste drie dagen voor het bezoek bij 
Regionaal Landschap Houtland via rlhout-
land@west-vlaanderen.be of 050 40 70 22. 
Inschrijving verplicht: max 25 personen per 
bezoek
De activiteit is gratis.

Colofon

De Landschapskrant is een uitgave van 
Regionaal Landschap Houtland vzw, 
Streekhuis Noord-West-Vlaanderen, 
Tillegemstraat 81, 8200 Sint-Michiels, 
Brugge.
T 050 40 70 22
E rlhoutland@west-vlaanderen.be
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