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.

Stevin in ‘t groen,
ook in de polders!

coverfoto: Regionaal Landschap Houtland nu ook actief in
de polderregio. Een beeld van de Damse Vaart nabij Hoeke,
Damme, op de grens van Houtland en polders.

waar we intussen al 500 landschapsplannen
ver ervaring in hebben opgebouwd.
Met het Stevinproject zetten we ook de
deur open naar de polderstreek. De nieuwe
hoogspanningslijn doorkruist immers de
grondgebieden van Brugge (Zeebrugge),
Blankenberge, Zuienkerke en Damme
(Moerkerke). We blijven uiteraard oog
hebben voor de specifieke eigenheid en
historiek van het landschap. Zo werken we
in de polders met een specifiek aanbod
van inheemse planten en bewaren we
waar nodig ook het karakteristieke open
polderlandschap.

Als je in Moerkerke en de Brugse polders
rondrijdt, springen de werken aan de nieuwe
hoogspanningsmasten meteen in het oog.
De nieuwe verbinding tussen Zeebrugge
en Eeklo moet groene energie vanop zee
landinwaarts brengen. Vanzelfsprekend
zorgt de aanleg van zo’n nieuwe hoogspanningslijn voor een landschappelijke impact,
ook al gaat het voor bepaalde delen van het
traject om een vervanging van de bestaande. Elia beseft dat vanuit landschappelijk
oogpunt dergelijke infrastructuurwerken
geen aanwinst zijn en schuift daarom een

budget opzij om de visuele impact zo veel
mogelijk te beperken. Ze doen hiervoor een
beroep op de kennis en ervaring van het
Regionaal Landschap.
Voor het Regionaal Landschap is het een
uitgelezen kans om verder te werken aan de
beeldkwaliteit van ons landschap. We doen
dit door de aanleg van kleine landschapselementen op de terreinen van particulieren,
landbouwers en openbare besturen. Het is
in die zin een uitbreiding van één van onze
kerntaken, nl. het landschap aankleden. Iets

Intussen meldden zich al meer dan 45 geïnteresseerden voor een buﬀerende aanplant.
Afgelopen winter werden hiervan al 24
projecten gerealiseerd. Ook de komende
twee winters zullen we rond de hoogspanningslijn nog volop aanplantingen doen. Je
maakt aanspraak op een gratis buﬀerende
aanplant als je in de onmiddellijke nabijheid
woont van het Stevinproject. Lig je buiten
deze projectzone en wens je toch een landschappelijke aanplant te doen, dan kan je
uiteraard nog altijd terecht bij het Regionaal
Landschap, nu dus ook in de polders! En wie
weet binnenkort ook in Blankenberge en
Zuienkerke?
Meer info: www.rlhoutland.be /
yannick.verstraete@west-vlaanderen.be
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Beste lezer,
Deze Landschapskrant heeft een extra
voor u. Binnenin zit een uitgave van het
Landschapspark Bulskampveld . Enkele
jaren terug werd deze bosrijkste regio
van onze provincie aangeduid als een
belangrijk recreatief bestemmingsgebied. Bossen en heide, boomkwekerijen
en landerijen omgeven door velddreven: het Bulskampveld is een uniek en
afwisselend landschap om in te wandelen en te fietsen. We bieden je dan ook
graag wat informatie en tips aan voor
een uitstap naar het Landschapspark.
Met het Stevin-project stapt het
Regionaal Landschap over zijn natuurlijke grenzen. Onze projectmedewerkers
zijn nu ook actief in de polders van
Brugge, Damme en Jabbeke. Tevens
verdelen we voor het eerst de
Landschapskrant bus aan bus in de
deelgemeenten Lissewege, Dudzele
en Zeebrugge. Een hartelijke groet aan
deze 5000 nieuwe lezers!
Bart Naeyaert,
voorzitter van het Regionaal Landschap Houtland.

Guido Decorte,
voorzitter van het Landschapspark Bulskampveld
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Campagne Natuur in Mij 2016
Een nieuwe lente, een nieuwe Natuur in
Mij! Een mooi programma staat met ongeduld op jou te wachten. Wandelingen,
fietstochten en een gezinsfeest waarop
de ‘dichtbij-natuur’ en het Houtlandse

kleinschalige landschap centraal staan!
Net als vorig jaar ondersteunen we een
partnervereniging die de campagne met
een knallende gezinshappening afsluit. Dit
jaar is het Natuurpunt Oostkamp die op

zondag 29 mei jong en oud uitnodigt voor
een bezoek aan de Leiemeersen en de
Warandeputten.

programma Natuur in Mij 2016
datum

Ontvang een bon voor
hoeveproducten!
Op elke activiteit kan je een deelnamekaart krijgen. Je ontvangt bij deelname
aan een aktiviteit een stempel op deze
kaart. Vanaf twee stempels krijg je een
bon t.w.v. 10 euro voor de aankoop van
hoeveproducten bij de deelnemende
landbouwbedrijven.
Stuur je kaart tegen woensdag 8 juni op
naar Regionaal Landschap Houtland,
Tillegemstraat 81, 8200 Brugge.
Wij sturen je dan de waardebon toe.

tijdstip

activiteit

organisatie

plaats van afspraak

contact dag zelf

telefoon

zondag

1/5

5 uur

Vroegmorgenwandeling in
D’Aertrycke

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

Parking provinciedomein d'Aertrycke
Zeeweg 42, Torhout

Dieter Willems

0476 53 70 02

zondag

1/5

vanaf
13.30 uur

Sagen- en legendenwandeling
In Wijnendalebos

NP Houtland i.s.m. ANB en Torhout

Parking Wijnendalebos
Oostendestraat, Torhout

Koen Maertens

0474 89 73 67

woensdag

4/5

14 uur

Assebroekse Meersen
en Schotelaeregoed

RL Houtland

Kerk , Pastoor Verhaegheplein 23
Ver-Assebroek

Pauwel Bogaert

0496 59 61 25

zaterdag

7/5

14 uur

Langs de Damse Vaart *

NP Damme i.s.m. NBO

Markt Damme

Robrecht Pillen

050 39 06 84

zondag

8/5

14.30 uur

Poelen vol leven

Natuurpunt Gulke putten i.s.m. NBO

Predikherenstraat t.h.v. nr. 35a
Wingene

Christine
Verscheure

0477 99 39 11

dinsdag

10/5

14 uur

Poldernatuur in Stalhille *

Natuurpunt Jabbeke i.s.m. NBO

Vrijetijdcentrum Vlamingveld, Jabbeke

Kris D’Hondt

050 81 23 72

zaterdag

14/5

13.30 uur

De Wulgenbroeken en kwekerij
Het Wilgenbroek **

Vlaamse Landmaatschappij

Kwekerij Het Wilgenbroek
Wilgenbroekstraat 60, Oostkamp

Filip Jonckheere

0494 56 48 15

zaterdag

14/5

16 uur

Plantenwandeling in de
Wulgenbroeken

Natuurpunt Brugge i.s.m. NBO

Kwekerij Het Wilgenbroek
Wilgenbroekstraat 60, Oostkamp

Wim Jans

0498 29 61 26
(na 17 uur)

zondag

22/5

14 uur

Vogelen in het dialect

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

Parking Tillegembos,
Torhoutsesteenweg, Sint-Michiels (Brugge)

Dieter Willems

0476 53 70 02

donderdag

26/5

13.30 uur

Schobbejakshoogte

Natuurpunt Brugge i.s.m. NBO

Parking kasteel Ryckevelde,
Holleweg, Assebroek (Brugge)

Wim Jans

0498 29 61 26
(na 17 uur)

zaterdag

28/5

14.30 uur

Uniek Doeveren

Natuurpunt Zedelgem i.s.m. NBO

Zijstraat Rijselsestraat Oostkamp

Miguel
Depoortere

0497 31 94 32

zondag

29/5

Gezinshappening Natuur in Mij

Natuurpunt Oostkamp i.s.m. NBO

Vrije bassischool De Vaart Patersonstraat 96, Hugo Boden
Moerbrugge (Oostkamp)

0478 56 46 86

* Inschrijven voor de fietstochten is noodzakelijk (ten laatste 3 dagen voor de activiteit). Max. 25 mensen.
Voor de fietstocht op 7 mei: Robrecht pillen, robrecht.pillen@skynet.be of 050 39 06 84
Voor de fietstocht op 10 mei: Kris D’hondt, kris.dhondt@gmail.com of 0477 65 33 95
** Inschrijven voor deze wandeling is noodzakelijk (ten laatste tegen 11 mei). Max. 50 mensen.
Voor de wandeling van 13.30 uur en 14.30 uur: Filip Jockheere, filip.jonckheere@vlm.be of 0494 564815

Deelnemende bedrijven:
1
2
3.
4.
5.

Hoeveslagerij Bonne, Moerkerksesteenweg 3A, Damme, 050 373912, info@slagerijbonne.be, www.slagerijbonne.be (vlees)
Biogeitenboerderij De Zonnegaard, Meetkerkestraat 16, Zuienkerke, 0494 381354, mark.vandenberghe10@telenet.be (zuivel)
IJshoeve Danneels, Oude Damseweg 2A, Damme, 0475 205851, info@deijshoeve.be, www.deijshoeve.be (zuivel)
Bioboerderij De Zaaier, Korte Akkerstraat 2, Ruddervoorde (Oostkamp), 050 270244, dezaaier@belgacom.net, www.zaaier.be (groenten en fruit)
Bioboerderij De Levende Aarde, Breeweg 22, Oostkamp, 0473 200407, info@delevendeaarde.be, www.delevendeaarde.be

De reigers van het Schotelaeregoed
Momenteel ben ik bezig met het uitscheppen van dichtgeslibde grachten en het
waterlabyrint.‘
Manu toont ons ondertussen de ‘fils de
l’Empéreur’. Het is een imposante eik, met
een stamomtrek van 5 m, die echter in 2013
is afgestorven. De afgelopen jaren zijn verschillende eiken in het bos dood gegaan.
Volgens Manu als gevolg van de zeer wisselende waterstand in de omgeving. Daarom
wil hij het grachtenstelsel in het domein in
de toekomst apart kunnen regelen. De geleverde inspanningen lonen al. Regelmatig
bezoeken ijsvogels, spechten en reeën dit
kleine groengebied van zo’n 4,5 ha. Dé blikvanger is evenwel de reigerkolonie.
Manu: ‘In het eerste jaar spotten we hier
4 koppels blauwe reigers. Het volgende
jaar was het aantal verdubbeld. Het aantal
nesten is blijven stijgen en vorig jaar telden
we 54 koppels! Ondertussen duiken ook al
kleine zilverreigers op.‘
Aan de rand van de Assebroekse Meersen
langs de Van Cailliedreef ligt een klein
kasteeldomein verscholen. Eigenaar Manu
Geldhof staat ons op te wachten om
samen de publiekswandeling van 4 mei
voor te bereiden. Manu zal ons rondleiden,
Patrick maakt de foto’s en ik noteer in mijn
groene notaboekje.
Manu: ‘De familie Van Caillie, een rijke middenstandsfamilie uit Brugge, bouwde het
Schotelaeregoed in 1865 als buitenverblijf.
Zoals uit oude kaarten blijkt, was er op die
plaats al bos aanwezig. De grootste eik van
het bos, l’Empéreur, verwerkten ze in de trap

en ramen van het landhuis, maar ze zorgden
wel voor de aanplanting van nieuw bos en
draineerden hiervoor de natte gronden.
Tussen de Tweede Wereldoorlog en 1975
beheerde Cécile Van Caillie het landgoed. Zij
was een voor haar tijd zeer vooruitstrevende
vrouw, die talrijke vernieuwingen doorvoer.
Zo kocht zij landerijen uit de omgeving aan,
startte een kippenhouderij met het ras ‘leghorn’ en plantte in het bos fijnspar voor de
jacht op houtduif. Het meest opvallende was
de aanleg van een waterlabyrint, waardoor
bezoekers, mits betaling van een ticket, een
boottochtje doorheen het domein konden
maken.’

In 1996 kochten Manu Geldhof en Cecile
Timmermans het landhuis en bijhorend bos.
Manu: ‘Van bij het begin streefden we naar
natuurbehoud. We wilden van het domein
een eilandje in intensief landbouwgebied
maken. In het bos, rijk aan voorjaarsbloeiers,
geven we volop ruimte voor de natuur. We
voeren een hakhoutbeheer, maar laten ook
veel dood hout liggen. De kasteelweide
wordt als bloemenweide gehooid en we
plantten een hoogstamboomgaard aan.
Enkele jaren terug legde het Regionaal
Landschap een natuurlijke vijver aan.

Auteur: Pauwel Bogaert, coördinator
Regionaal Landschap Houtland
Wie een bezoek wil brengen aan het
Schotelaregoed kan mee op onze wandeling van 4 mei.
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Extra
wandelingen
’t Fort van Beieren
Zondag 24 april om 14.30u

Te land en te… poel: amfibieën
Iedereen zag wel eens een kikker of pad.
Maar kun je ze ook van elkaar onderscheiden? Een salamander is makkelijk
te onderscheiden van een kikker maar
er zijn er ook een aantal soorten. Zowel
kikker, pad als salamander zijn amfibieën
en je kan ze vinden op het land maar in
de lente zijn ze vaak te vinden in poelen.
Tijdens deze wandeling onderzoeken
we de waterpartijen in het Fort van
Beieren.
Plaats van afspraak: Parking
Gemene Weidestraat in Koolkerke
(Brugge)
Organisator: provinciedienst NME i.s.m.
RL Houtland
Info: Dieter Willems, Tillegemstraat 81,
St.-Michiels, 050 407021

De Warandeputten

D’Aertrycke
Zondag 12 juni om 14.30u

Bij)geloof in ons vogelrijk
Wandeling met aandacht voor vogels en
hun rol die ze spelen in onze cultuur en
(bij)geloof.
Waarom staan er roodborstjes op een
passietafereel?
Van waar komt de uitdrukking: De kraaien brengen het uit?
Wat heeft een columbarium met duiven
te maken?
Plaats van afspraak: Parking Zeeweg
Organisator: provinciedienst NME
i.s.m. RL Houtland
Info: Dieter Willems, Tillegemstraat 81,
St.-Michiels, 050 407021

Zondag 29 mei

Gezinshappening
Natuur in Mij
Natuurpunt Oostkamp sluit in stijl onze
11de editie van Natuur in Mij af. Ze doen dit
met een compleet dagprogramma!
Om 7 uur is er een vroegmorgenwandeling
in de Warandeputten te Moerbrugge vlakbij de brug over het kanaal. Inschrijven niet
nodig.
Van 8.30 tot 10 uur kan je aanschuiven
voor een ontbijt in de zaal van de Vrije
Basisschool De Vaart (Moerbrugge). Vooraf
inschrijven en betalen is verplicht – 10
euro/volwassene, 5 euro/kind tot 14 jaar.
Overschrijven op IBAN BE65 1460 5732
3196 van Natuurpunt Oostkamp met vermelding van je naam, aantal deelnemers
en ontbijt 29 mei.
Om 10 uur start de begeleide fietstocht
doorheen de Oostkampse bossen en
langs landschappelijke projecten van het
Regionaal Landschap. Kostprijs 3 euro,
te betalen aan de gids, drankje inbegrepen. Afspraak aan de ingang van de
Warandeputten te Moerbrugge.
Vanaf 10 uur start de grote gezinshappening.
(Bijna) alle activiteiten vinden plaats tussen
de Warandeputten en de Leiemeersen
langs de Westdijk in Moerbrugge.

Programma van 10 tot 18 uur
• Geleide wandelingen (10 uur,
11 uur,...16 uur). Je kan kiezen tussen een
ijsvogelwandeling in de Warandeputten
en/of een orchideeënwandeling in de
Leiemeersen. De wandelingen in het
Gruuthusepark starten vanaf 13 uur. Alle
wandelingen duren één tot anderhalf uur.
• Doorlopend verkoop van tuinkruiden en
speciale plantjes.
• Bar en terras: iets drinken en eten ten
voordele van Natuurpunt, met zicht op
het kanaal Gent-Brugge, meer moet dat
niet zijn!
• Allerlei ecologische- en educatieve
infostanden

Programma van 13 tot 18 uur
Tal van avontuurlijke en educatieve activiteiten. Iedere deelnemer krijgt een mooi
aandenken. Een greep uit het aanbod:
• Blaadjes en vruchten op naam brengen
• Waterdiertjes vangen en bekijken
• Landkriebelbeestjes vangen en een naam
geven
• Nestkasten timmeren
• Flierefluitjes maken
• Kinderwandeling m 14 en 16 uur
• …

En met als topper
blote-voetenpad!

een

tijdelijk

Om 15 uur: lancering fiets app van het
kanaal in de polyvalente zaal
Verder is er een springkasteel,
schminkstand en een knutselstand.

een

Praktische info
Plaats: Vrije Basisschool De Vaart,
Patersonstraat 98, Moerbrugge (Oostkamp)
Door de beperkte parkeermogelijkheden
bevelen we het ten sterkste aan om met de
fiets te komen. Parkeren kan alleen in de
omliggende straten.

Vragen?
Simonne Ibens, 050 82 30 71 of
ibens.s@skynet.be
of www.valleivandezuidleie.be

Reeënwandelingen
• Woensdag 15 juni vanaf 5 uur:
Wijnendale
• Zaterdag 2 juli vanaf 5 uur:
Vloethemveld
• Zondag 10 juli vanaf 5 uur:
Doeveren-Oost
• Zaterdag 16 juli vanaf 21.30 uur:
Ryckevelde
• Zondag 24 juli vanaf 5 uur:
Bulskampveld
Duur van de wandeling 2 ½ uur
Info/inschrijven: gratis – max 15 pers. –
vooraf inschrijven
Alle info over de exacte afspraakplaats
volgt via mail na inschrijving via het
Bezoekerscentrum (kasteel)
Bulskampveld
E bulskampveld@west-vlaanderen.be
Tel 050 55 91 00
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Faunaplan Houtland gaat van start
Een groot aantal diersoorten hebben het
vandaag moeilijk op het platteland. Het
‘buitengebied’ is sterk veranderd en biedt
ze niet langer een geschikte leefomgeving.
Waar het oorspronkelijke landschap is bewaard gebleven, kunnen ze nog even stand
houden. De gekraagde roodstaart is één van
hen. Het is een prachtig vogeltje, dat in het
Houtland nog voorkomt in enkele gebieden
met veel oude knotwilgen.

me soorten. Houtduiven en kraaien hebben
daarom een slechte reputatie.
Als regionaal landschap willen we helpen
aan de bescherming van bedreigde diersoorten. Tezelfdertijd kunnen we niet blind
zijn voor de overlast van de ‘succes’-soorten.
Om die reden ging een project van start dat
beide doelstellingen samen brengt tot een
geïntegreerd faunaplan voor het Houtland.

kleine watersalamander. Tezelfdertijd zullen
we acties ondernemen voor het verminderen van schade door diersoorten zoals
houtduif, kraai of zomergans. Daarnaast zijn
er ook acties voor de bevordering van nuttige soorten voor de landbouw, zoals bestuivers en natuurlijke vijanden. Deze acties zijn
gepland in (minstens) drie testgebieden: het
Beverhoutsveld, het Vloethemveld en het
Vrijgeweid.

Sommige soorten gedijen echter goed in
het nieuwe landbouwlandschap. Zo goed
zelfs dat ze schade veroorzaken aan de gewassen of een bedreiging zijn voor zeldza-

De komende twee jaar zullen we maatregelen uittesten voor de bescherming van
soorten zoals de steenuil, de gekraagde
roodstaart, de patrijs, vleermuizen en de

Een geïntegreerd faunaplan kan enkel slagen
wanneer de beheerders van het buitengebied
het ondersteunen. We werken dan ook nauw
samen met de landbouwers van de agro-

Kasteelbossen breiden uit:

Valkenbos toegevoegd aan
provinciedomein Tillegembos
een mooi en aantrekkelijk geheel te maken
dat bezoekers en inwoners uitnodigt om het
te ontdekken. De aankoop en inrichting van
het Valkenbos maakt nu mogelijk wat tot
voor kort niet kon: de fysieke verbinding van
de domeinen Tillegem en Tudor over openbaar domein.

Op 19 maart 2016 stelde de Provincie
West-Vlaanderen het ‘Valkenbos’ open, een
nieuw deel van ongeveer 18 ha groot in het
provinciedomein Tillegembos. De grote
troef van het Valkenbos is de ligging tussen
Tillegembos en de stadsdomeinen Tudor
en Beisbroek. Deze bossen ten zuidwesten
van Brugge zijn immers geselecteerd als
primaire groenkern en kregen de naam
Kasteelbossen. De Provincie, Stad Brugge
en de Gemeenten Jabbeke en Zedelgem
sloegen samen met Westtoer, de Vlaamse
Landmaatschappij, het Agentschap voor
Natuur en Bos, het Regionaal Landschap
Houtland en de Bosgroep Houtland de
handen in elkaar om van de Kasteelbossen

Tijdens de inrichting heeft de Provincie 7
ha bebost, een aantal poelen gegraven en
grond afgeplagd om heide en heischraal
grasland te ontwikkelen. Omdat het
Valkenbos naast de E40 ligt, dienen de afgegraven gronden nu als geluidsberm. Het
Regionaal Landschap plantte dan weer een
hoogstamboomgaard aan. In opdracht van
de VLM werd het fietspad van de doorsteek
van de Groene Fietsgordel rond Brugge
aangelegd. Westtoer ontwikkelde het traject
van de Drie Kastelenwandelroute. Schapen
en paarden begrazen de resterende
graslanden, terwijl bepaalde dreven werden
afgesloten om de nesthopen van de rode
bosmier te beschermen.
De Provincie kon recent nog een ander stuk
van bijna 5 ha bossen en een deel van de
Kruisdreef aankopen. Hiermee groeit het
provinciedomein Tillegembos uit tot bijna
140 ha.

Reeds meer dan tien jaar realiseert het regionaal landschap kleine landschapsprojecten op het terrein van landbouwers en
particulieren. Om het 500e landschapsplan extra in de kijker te plaatsen werd
een wedstrijd uitgeschreven. De beste
inzending krijgt een landschapsplan gratis
ingericht !

de landschappelijke inkleding van hoeve
en omliggende gronden. In het ingezonden voorstel hebben ze veel aandacht
voor de verdwenen landschapselementen: de hoogstamboomgaard, hagen en
heggen, een knotwilgenrij en een poel.
Oude foto’s geven een duidelijk beeld van
hoe de hoevesite er vroeger uitzag.

Zonder enige twijfel kwam het voorstel
van Wim en Nancy Hulpiau uit Jabbeke als
beste uit de bus. Deze eigenaars bezitten
een kleine historische hoeve langs de
Noordstraat in Zerkegem. Ze zijn gestart
met de renovatie van de gebouwen, maar
hebben tegelijkertijd goed nagedacht over

Het landschapsproject ter waarde van
€ 5000 wordt gefinancierd door de
Provincie en de gemeente Jabbeke. Eind
maart werd een hoogstammige linde als
‘welkom’- boom aan de ingang van de
hoeve geplant.
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Het
Europees
landbouwfonds
voor
Plattelandsontwikkeling, Inagro en het
Agrobeheercentrum ondersteunen het
project financieel.

500e landschapsplan
in zicht!

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
VU Pauwel Bogaert

beheergroep Beverhoutsveld, de jagers van
de wildbeheereenheden Houtland en Drie
Koningen en de Vogelwerkgroep Mergus.

