Dit jaar staan de vele
kastelen en abdijen
in onze regio in de
kijker. Het kasteel
Wijnendale in
Torhout is één van
de middeleeuwse
kastelen in het
Houtland.

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.

Bijvriendelijk plantenpakket
Informatie over de soorten planten
en het bestelformulier vind je via
volgende
link:
www.rlhoutland.be
bijvriendelijk-plantenpakket
Je bestelling kan je afhalen op twee momenten, aan te geven op het bestelformulier.
• Afhaalmoment op vrijdag 5 mei tussen
15 en 18u in de bio-winkel van BES
(Beernem Ecologisch Sociaal) in PC
Sint-Amandus, Reigerlostraat 10, 8730
Beernem
• Afhaalmoment op zondag 21 mei tussen
9 en 16u op de rommel- en plantenmarkt van TuinHier in OC De Kleine Beer,
C. Marichalstraat 5, 8730 Beernem
Meer info: Yannick Verstraete 050 407029

Boerenwormkruid

Honingbijen, solitaire bijen, vlinders en
zweefvliegen hebben één ding gemeen : ze
overleven bij gratie van nectar en stuifmeel
die vele planten bijna het jaar rond voorzien.
Wil jij als individu de bijen helpen, dan kan je
jouw tuin omtoveren tot een bloemenpracht,
van voor- tot najaar. Aan een gemillimeterd
gazon hebben de bijen immers niets. Je
kan een hoekje ongemaaid laten, inzaaien
of beplanten met bijenvriendelijke planten.
Ook een klein balkon of voortuintje kan
perfect bijenvriendelijk ingericht worden.
Je krijgt er veel bezoek voor in de plaats, de
perfecte gelegenheid om van nabij kennis te
maken met deze vlijtige vliegers.
Het Regionaal Landschap Houtland verkoopt dit voorjaar in samenwerking met de
Bijenwerkgroep Beernem een pakket van
tien bijenvriendelijke planten die je tuin zal

doen zoemen. Het pakket kost 20,00 euro.
De wilde kruiden werden biologisch opgekweekt bij de Kruiderie te Beernem. Je
steunt er een lokaal sociaal project mee.

Het pakket bevat
volgende soorten
1 x boerenwormkruid, 1 x slangenkruid,
2 x hemelsleutel, 1 x ijzerhard, 1 x heemst,
2 x wilde margriet, 2 x duizendblad
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Beste lezer,
De vele kasteelparken, de abdijen en het
Landschapspark Bulskampveld geven een
belangrijke invulling aan de identiteit van
onze streek. Het Houtland is met recht een
streek om fier op te zijn ! Om dit unieke landschap beter te beschermen en te versterken
doet het regionaal landschap een beroep op
een actieve participatie van burgers, lokale
overheden en verenigingen. De Provincie
gelooft sterk in dit samenwerkingsmodel.
In West-Vlaanderen zijn ondertussen drie
regionale landschappen actief. Voor de
verstedelijkte gebieden werd het concept
‘Stad-Land-Schap’ boven de doopvont
gehouden. Ook hier staat eenzelfde bottom-up benadering centraal. Ruiselede en
Wingene verlaten het regionaal landschap
en treden toe tot het Stad-Land-Schap ’t
West Vlaamse Hart.
De Provincie wil ook sterk inzetten op haar
landschappelijke parels. Hier gaan bescherming van landschappelijk schoon en
natuur samen met recreatieve ontwikkeling.
Het Landschapspark Bulskampveld is een
fantastische bestemming voor een dagje
uit, waar we u via deze infokrant graag toe
willen verleiden.
Bart Naeyaert,
voorzitter van het Regionaal Landschap Houtland

Guido Decorte,
voorzitter van het Landschapspark Bulskampveld

De soorten kan je inplanten in je gras of je
kan ze ook in potten op je terras houden.

Bestellen
Bestellen voor 1 mei 2017. Je bestelling
is definitief na overschrijving van het
juiste
bedrag
op
rekeningnummer
BE76 0910 1249 0595 met vermelding van je
‘naam’ en ‘bijenpakket’.

Margriet
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Natuur in Mij 2017
Natuur in Mij is er opnieuw! Nu de zon weer
aan kracht wint, zijn we er klaar voor om een
mooie kalender vol van natuurbeleving te
presenteren. Wandelingen, een fietstocht en
een gezinsfeest die de dichtbij natuur en het
mooiste van ons landschap centraal zetten!

Gezinshappening Natuur in Mij

Voor meer info over de campagne kan je terecht op www.rlhoutland.be of telefonisch
op 050 407021.

Programma Natuur in Mij 2017
datum

tijdstip

activiteit

organisatie

plaats van afspraak

info

telefoon

Parking provinciedomein d'Aertrycke
Zeeweg 42, Torhout

Dieter Willems

050 407021

Maandag

1/5

5u

Vroegmorgenwandeling
in d’Aertrycke

Provincie West-Vlaanderen
i.s.m. NBO

Woensdag

3/5

20u

Spechten in Wijnendalebos**

ANB i.s.m. NP Midden West-Vlaanderen

Wijnendale parking kapel Fonteinpad 2, Torhout Koen Maertens

0474 897367

Zondag

7/5

6u

Vroegmorgenwandeling
Damme Puur Natuur

NP Damme
i.s.m. NBO

Weide naast parking Zuid langs
de Damse Vaart in Damme

Rudy Deplae

0476 887133

Maandag

8/5

14u

Fauna in het Beverhoutsveld

LTI Oedelem

Kruising Beekstraat - Gevaertsdreef
te Beernem

Nathalie Dillen

0474 907385

Woensdag
Zaterdag

10/5

14u

De Lage Moeren

Regionaal Landschap Houtland

Moerstraat bij huisnummer 2, Meetkerke

Dieter Willems

050 407021

13/5

14u

Nieuwe toekomst voor domein
d’Aertrycke **

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

Parking provinciedomein d'Aertrycke
Zeeweg 42, Torhout

Jan Goris

050 407023

Zondag

14/5

14.30u

Poelentocht

NP Gulke Putten i.s.m. NBO

Centrale B, Predikherenstraat 35A, Wingene

Christine
Verscheure

0477 993911

Dinsdag

16/5

16.30u

Vallei van de Bornebeek

NP Beernem i.s.m. NBO

Bezoekerscentrum Bulskampveld,
Bulscampveld 9, Beernem

Dieter Willems

050 407021

Vrijdag

19/5

14u

Planten, vogels en insecten
in Ryckevelde

NP Brugge
i.s.m. NBO

Parking Ryckevelde
Holleweg, Brugge

Wim Jans

0498 296126
(na 17.00u)

Zondag

21/5

14u

Tillegembos, meer dan een
verzameling bomen

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

Parking Tillegembos
Witte Molenstraat, Brugge

Dieter Willems

050 407021

Dinsdag

23/5

14u

Zot van bomen in het Houtland

Natuurpunt Jabbeke i.s.m. NBO

Kerk Varsenare
Oude Dorpsweg 82, Jabbeke

Kris D’Hondt

0477 653395

Zondag

28/5

10u

Gezinshappening Natuur in Mij
Feest in ‘t bos

Natuurpunt Zedelgem
i.s.m. NBO

Ingang feestterrein via Zeedijkweg 40
Zedelgem

Leen Herrewyn

050 407026

* Inschrijven voor de fietstocht is noodzakelijk (ten laatste 3 dagen voor de activiteit). 
Voor de fietstocht op 23 mei: Kris D’hondt, kris.dhondt@gmail.com of 0477 653395
** Inschrijven voor deze wandelingen is noodzakelijk.
Voor de wandeling op 3 mei (ten laatste tegen 1 mei): rlhoutland@west-vlaanderen.be of 050 407022 (MAX. 20 deelnemers !!, gesloten kledij, muggenspray, geen honden, niet voor buggy’s)
Voor de wandeling op 13 mei (ten laatste tegen 2 mei): bosgroephoutland@west-vlaanderen.be of 050 407023

Op elke activiteit kan je een deelnamekaart krijgen. Je ontvangt bij deelname
aan een activiteit 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 donderdag 8 juni
op naar Regionaal Landschap Houtland,
Tillegemstraat 81, 8200 Brugge.

Deelnemende bedrijven:
1
2
3.
4.
5.

Ontvang een bon voor
hoeveproducten!

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

Wij sturen je dan de waardebon toe.

Natuurpunt Zedelgem zorgt voor
een gezinsvriendelijk einde van onze
12de editie van Natuur in Mij. Ze organiseren een gigantische feest in het
natuurgebied Doeveren en iedereen is
welkom!!

Het kanaal Gent-Brugge vormt de noordgrens van het Landschapspark Bulskampveld
en werd hier vanaf de 13e eeuw uitgegraven in de vallei van de historische Zuidleie
(bovenloop van de Brugse reitjes). Het is
heerlijk fietsen langs het kanaal. Tussen
Moerbrugge en Beernem ontdek je er mooie
natuurgebieden zoals de Warandeputten,
de Leiemeersen of Gevaerts-Noord.
Langs het kanaal zie je verschillende bunkers
uit de Tweede Wereldoorlog. Eén ervan
werd onlangs ingericht voor recreanten.
Stap hier dus even van je fiets en ga op verkenning! Op de bunker is een reuzegrote
vleermuis neergestreken, een kunstwerk
van Beernemnaar
Rik Beuselinck. Een
kijkplatform boven op de bunker biedt
uitkijk over de Vallei van de Zuidleie en het
Beverhoutsveld. In 1382 gingen Gentenaars
en Bruggelingen hier met elkaar in de clinch
rond de graafwerken voor het kanaal.
Een kort wandelpad leidt je door bloemenrijk hooiland. Op de steiger aan de poel kun

je een waterstaal nemen en het leven onder
water ontdekken. Kinderen mogen klauteren op de bomen-micado.
Op zondag 21 mei, tijdens de jaarlijkse
Leiemeersfeesten, wordt de bunkersite geopend voor het publiek. Vanaf 13u zijn er ook
doorlopend (gratis) geleide wandelingen in
het laagveenmoeras van de Leiemeersen,
waar duizenden orchideeën bloeien.
Afspraak: tussen 13-18u aan de achterkant
van het schooltje VBS Moerbrugge aan de
Westdijk (jaagpad langs kanaal ter hoogte
van Moerbruggebrug)
De belevingszone kwam tot stand als een
samenwerking tussen vzw Natuurpunt en
het Regionaal Landschap en met de steun
van Waterwegen en Zeekanaal, de Vlaamse
Landmaatschappij, Het Agentschap Natuur
en Bos en de Provincie West-Vlaanderen.

14.30 uur

17.00 uur:

• benefietbarbecue tvv. meer bos gevolgd
door een gratis optreden om 20.00 uur

• Themawandeling ‘bruikbare planten uit
de natuur’ door Heks Epona

• Het Opvangcentrum voor Vogels en
Wilde dieren van Beernem geven enkele
herstelde vogels de vrijheid!

Zondag 28 mei

10 en 14 uur

Slothappening Natuur in Mij

• Stempelwandeling Natuur in Mij

5.30 uur
Vrijdag 26 mei

• Geleide vroegmorgenwandeling

20.00 uur

7.00 uur

• op het feestterrein
Nachtvlinders, Zoogdieren, Vleermuizen

• Ontbijt
Kostprijs: € 7 voor volwassenen,
€4 t.e.m. 12 jaar
Inschrijven t.e.m. 21 mei bij
johan@natuurpuntzedelgem.be met
vermelding van het aantal personen.
Het totaalbedrag kan je storten op
BE44 5230 8045 8545 van Natuurpunt
Zedelgem.

1000soortennacht

Zaterdag 27 mei

Beleef de Vallei van de Zuidleie

18.00 uur

1000soortendag
10.00 tot 17.00 uur

• op het feestterrein
Met alle liefhebbers, beginners en
gevorderden, jong en oud, zoeken we
zoveel mogelijk planten- en diersoorten
om de biodiversiteit van Doeveren in
kaart te brengen!

10 tot 16 uur
• Geleide wandelingen om het uur

Doorlopend van 10 tot 18 uur
• GEZELLIGE MARKT: Dompel je onder in
de wondere wereld van wilde planten
en kruiden! Plantenverkoop, workshops,
bereidingen,… met de Kruiderie, mandenvlechten, kruidenbereidingen maken,
’t Lof der kruiden, Maak en Smaak, De
Woudezel, Oxfam, Velt en nog veel meer…
• KINDEREN KONING: vliegend tapijt,
animatie voor de allerkleinsten, schmink
en gekke kapsels!, waterdiertjes, blote
voetenpad, boetseren en knutselen met
natuurlijke materialen,…

Praktische info:
Feestplaats: Doeveren, ingang feestterrein
via Zeedijkweg 40, Zedelgem
Met de fiets komen wordt ten sterkste aanbevolen wegens beperkte parkeermogelijkheden. Parkeren in de omliggende straten.
Vragen? doeveren@telenet.be,
www.natuurpuntzedelgem.be
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2017: het jaar van
Kastelen en Abdijen

Knokke-Heist
Blankenberge

De Haan

Zuienkerke

Bredene

Damme
Brugge

Oostende

Het Brugse Ommeland ademt geschiedenis. Meer dan honderd kastelen verstoppen
er zich diep in de bossen. En authentieke
abdijen maken al eeuwenlang ongestoord
deel uit van het historische decor. In 2017
wordt dit bijzondere erfgoed, samen met de
vele verhalen die eraan verbonden zijn, in de
kijker geplaatst tijdens het jaar rond kastelen
en abdijen.
Dat deze streek zo gegeerd was om kastelen
te bouwen, hoeft niet te verbazen. Na de
Franse Revolutie investeerden rijke burgers
massaal in grond. De vruchtbare polders ten
noorden van Brugge werden voorbehouden

voor landbouw. 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.
Van 24 maart tot 30 november worden in
de regio talloze activiteiten georganiseerd
in kastelen, kasteelparken, abdijen en abdijtuinen. Klinkt een uniek concert op een
uitzonderlijke locatie je als muziek in de
oren? Even zen worden met een yogales of
een avondwandeling in de abdij? Of is een
een zondagse picknick meer iets voor jou?
Hou dan je agenda in de aanslag. Er zijn

zoektochten op je stalen ros, themawanMiddelkerke
delingen, culinaire verwennerijen, queestes
Nieuwpoort
voor kleine ridders en prinsesjes, ,... Kortom,
voor elk wat wils!
Koksijde
Als kers op de taart openen verschillende
De Panne
locaties, die doorgaans niet toegankelijk
zijn, in 2017 uitzonderlijk
de deuren. Enkele
Veurne
Diksmuide
kasteelheren en -dames geven een unieke
inkijk in het leven op het kasteel.

Oudenburg Jabbeke
Gistel

Beernem
Zedelgem

Oostkamp

Ichtegem
Koekelare
Torhout

Wingene

Houthulst
Alle info over activiteiten,Lo-Reninge
publicaties,
Staden
bezoekjes, eten en drinken, logeren,
ridders en prinsesjes vind je Langemark-Poelkapelle
op
www.brugseommeland.be Vleteren

Ardooie
Meulebeke

Roeselare

Moorslede

Poperinge
Ieper

Zonnebeke

Mesen

Dentergem
Oostrozebeke
Ingelmunster
Wielsbeke
Izegem
Lendelede

Harelbeke
Kuurne

Ledegem

Ruiselede en
Wingene gaan
vreemd!

Waregem

Deerlijk

Wevelgem

Wervik

Heuvelland

Tielt

Pittem

Hooglede

Alveringem

Ruiselede

Lichtervelde

Kortemark

Anzegem

Kortrijk

Menen

Zwevegem
Avelgem

Spiere-Helkijn

In West-Vlaanderen zijn drie regionale
landschappen actief. Ondertussen zagen
ook twee Stad-Land-Schappen het levenslicht. Zij zijn opgericht voor de meer
verstedelijkte regio’s.

Ryckevelde, Sint-Kruis

Met ingang van 2017 verlieten de
Ruiselede en Wingene het regionaal
landschap Houtland en traden toe tot het
Stad-Land-Schap ‘t West Vlaamse Hart.

Kasteel Gruuthuse, Oostkamp

Wandeling in provincie- Zedelgemse school
domein Fort van Beieren met een hart voor
Zondag 23 april 2017 om 14.00 uur
zwaluwen

‘Tiertje’

de nesten van de huiszwaluwen probeerden te vliegen. Dit deden ze omdat ze op
zoek waren naar een nestplaats. Er bleek
dus dat zowel de huis- als de gierzwaluwen
wel een handje geholpen konden worden.
De school, die bezig was met de aanleg van
speelnatuur op de speelplaats, was zeer
enthousiast en ook de gemeentelijke milieudienst was bereid om het project mee te
ondersteunen.

‘Blauw korenmusje’

Thema: Vogelen in het dialect
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 ‘Tiertje’ of een ‘Blauw korenmusje’ of nog een ‘Kneiter’?
Gids: Peter De Ram
Plaats van afspraak: Parking Gemene
Weidestraat in Koolkerke (Brugge)
Organisator: Provincie NME i.s.m. RL
Houtland
Info: Dieter Willems, Tillegemstraat 81,
St.-Michiels, 050 407021

‘Kneiter’

Elke zomer gaan verschillende vrijwilligers
van vogelwerkgroep Mergus op zoek naar
bezette zwaluwnesten. Vorig jaar zag Noël
Vervaecke tijdens zijn telling in Zedelgem
aan de Vrije Basisschool ‘Het Dorp’ dat de
nestjes van de huiszwaluwen van de muur
vielen. Dit kwam doordat de gebruikte
modder van slechte kwaliteit was en bovendien kwam de verf van de dakgoot los.
Daarnaast nam hij een bizar fenomeen
waar, hij zag namelijk dat gierzwaluwen in

Colofon
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
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Er werden uiteindelijk 10 nestkasten voor
de gierzwaluw, 10 kunstnesten met mestplankjes voor de huiszwaluw en 2 infopanelen aan de school voorzien. Nu wachten tot
ze terugkeren uit Afrika!

