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WELKOM Polders
MAAK KENNIS MET Knokke-Heist
DOOD DOET LEVEN in Bulskampveld
BOMEN OVER bomen
LOPEN OF WANDELEN? Voor elk wat wils
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Stilstaan is achteruitgaan, 
zeggen ze wel eens. Maar dat 

geldt niet voor onze Houtlandse 
regio want het werkingsgebied 
breidde sinds 1 juli uit met 
7 nieuwe gemeentes en 

bestrijkt nu een gebied van 15 
gemeentes. Een gebied waar we 
niet wíllen stilstaan en dus vooruit 
gaan. Het Regionaal Landschap 

Houtland & Polders blijft zijn 
activiteiten uitvoeren zoals anders. Je 

kan er terecht voor al je vragen rond het 
landschap en de natuur: bomen, poelen, 

planten, dieren en zo veel meer. 
Vernieuwen is ook een beetje loslaten 

van het vertrouwde oude. Daarom 
gooiden we het, zoals je zal merken, ook in deze 

landschapskrant over een andere boeg. En dat niet 
alleen: ook onze website, onze e-mailadressen en 
onze facebookpagina kregen een facelift. En onze 
medewerkers ook, weliswaar niet letterlijk. Maar ze 
zitten wel in een nieuw jasje en dat mag je dan wel 
weer letterlijk nemen. We pakken ook uit met een 
gloednieuw logo, waarbij de kleuren staan voor de 
overgang van het landschap in onze uitgebreide 
regio: van bos, tot polders en vlaktes, tot strand 
en zee. Omgeven door aarde en in een hoek van 
ongeveer 30°, dat onze kustlijn weerspiegelt. Niet 
ieder lijntje is even lang, dat staat voor het out of the 
box denken, al kunnen we in deze context misschien 
ook over out of the ‘bos’ spreken. 
Een grotere regio, een ruimere blik, een nieuwe look, 
maar nog steeds de vertrouwde landschapswerking. 
Dat is het nieuwe Regionaal Landschap Houtland 
& Polders.

Bart Naeyaert, voorzitter van het Regionaal 
Landschap Houtland & Polders.
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Een Regionaal Landschap is een 
samenwerkingsverband op streekniveau. Er zijn 16 
Regionale Landschappen in Vlaanderen die elk 
instaan voor het behouden en versterken van natuur, 
erfgoed en streekidentiteit, klimaat, draagvlak en 
beleving. Een Regionaal Landschap brengt inwoners en 
partners samen om te werken aan meer kwaliteitsvolle 
landschappen, geïnspireerd door het verleden en klaar 
voor de toekomst.  

Het Regionaal Landschap Houtland & Polders helpt 
landbouwers en particulieren bij de realisatie van 
kleinschalige projecten, in gezamenlijk overleg en op 
vrijwillige basis. We geven advies, helpen bij planning, 
vergunningsaanvraag, uitvoering van de werken en het 
beheer na inrichting. In specifieke projectgebieden kan 
een deel van de inrichtingskosten gefinancierd worden.

SAMEN WERKEN 
AAN LANDSCHAP, 
natuur en erfgoed

goed 
geknot

Bloemen voor bijen

Samenaankoop
Streekeigen Plantgoed

poelen

hagen

vleermuizenheg

speelnatuurboomgaarden
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Gistel

Vleteren

Poperinge
Ieper

Zonnebeke

Wervik
Menen

Heuvelland

Mesen

Torhout

Ichtegem

Moorslede

Ledegem

Wevelgem

Kortrijk
Zwevegem

Avelgem

Anzegem

Deerlijk

Lendelede

Wielsbeke

WaregemHarelbeke
Kuurne

Oudenburg Jabbeke

Zedelgem Oostkamp

Beernem

Oostende

Bredene

De Haan

Blankenberge

Zuienkerke

Knokke-Heist

Damme

Brugge

We zijn er voor jou

Kim Debus
Communicatie

Pauwel Bogaert
Coördinator

Katrien Van Hollebeke
Administratie en boekhouding

Wouter Demey 
Boomgaarden en graslanden 

Yannick Verstraete
Bijen en waterlopen

Leen Herrewyn
Poelen en speelnatuur 

Bob Vandendriessche
Vleermuizen

Gilles Paelinck
Houtig erfgoed en dreven

Domien Van Dijck
Vrijwilligerswerking en educatie

Niek Godfroid
Schoolvergroening en educatie

Stijn De Winter
Akker- en weidevogels

Knokke-Heist, Blankenberge, Zuienkerke, De Haan, 
Bredene, Oudenburg en Gistel sloten op 1 juli aan bij 
het oorspronkelijke werkingsgebied van het Regionaal 
Landschap Houtland. Een nieuwe regio, een nieuwe 
naam, een nieuw logo. Het Regionaal Landschap 
Houtland & Polders telt nu 15 gemeentes waar volop 
gewerkt wordt aan het landschap en de natuur.

Regionaal landschap 
Houtland & Polders

www.rlhp.be

050 40 70 22

info@rlhp.be
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ER WAS EENS…
10.000 jaar geleden was de Vlaamse kustvlakte een 
zoetwatermoeras. Afgestorven plantendelen vormden 
een dikke laag veen. Een brede duinengordel schermde 
dit gebied af van de zee. Door de zeespiegelstijging, 
3000 jaar geleden, drong de zee het land binnen en de 
getijdenwerking zorgde voor het ontstaan van  geulen 
en kleinere kreken. De geulen ontwaterden het veen 
waardoor het langzaam inzakte. Twee maal per dag 
liep het zeewater binnen via deze geulen waardoor de 
zogenaamde slikken ontstonden. Het terugtrekkende 
water liet daarbij telkens een laagje slib achter. 
Ophoping van de kleideeltjes leidde tot het ontstaan 
van de schorren, die net boven de waterlijn uitstaken en 
enkel bij springtij (twee maal per maand) onder water 
kwamen. 

In de 8ste en 9de eeuw begraasden schapen de 
schorren, wat de basis vormde voor de succesvolle  
wolproductie en textielnijverheid in het middeleeuws 
Vlaanderen.

OVER HET ONTSTAAN VAN DE 
OUDLANDPOLDER…
Vanaf de 10de eeuw bouwde men nederzettingen en 
dijken. Zo won de mens land op de zee en ontstonden 
‘de Polders’. Zijdelinge (tussen Oudenburg en 
Bredene) en de Blankenbergse dijk (tussen Brugge en 
Blankenberge) begrenzen de Oudlandpolder. In het 
westen lagen de historische polders rondom Oostende, 
in het oosten lag de Zwinstreek. 

Op vandaag zijn de hoger gelegen kreekruggen 
doorgaans in gebruik voor akkerbouw. De lagere, 
natte poel- of komgronden bestaan voornamelijk uit 
grasland. Doordat de mens ze ongemoeid liet, bezitten 
ze een uitzonderlijk rijke biodiversiteit.

…EN HET ONTSTAAN VAN 
DE ZWINSTREEK.
In tegenstelling tot de Oudlandpolder, waar de 
zee sinds de 10de eeuw niet meer op inwerkte, 
overstroomde halfweg de 12de eeuw een deel van de 
Polders als gevolg van een reeks stormvloeden. Zo 
ontstond onder meer het Zwin en de huidige Zwinstreek. 
Pas in de 19de eeuw werd het Zwin helemaal bedijkt.

Bedijken vraagt om doordacht waterbeheer. Een 
netwerk van grachtjes en kanalen voerde neerslag af. 
Sluizen maakten dan weer dat het overtollige water 
bij laagtij geloosd kon worden maar hielden ook het 
zeewater buiten bij vloed. Later slaagde men er ook in 
om het nodige water ook gecontroleerd vast te houden. 

De Zwinstreek is ook een grensstreek, op het raakvlak 
van twee landen en drie provincies. Tijdens de 
godsdienstoorlogen was dit gebied het strijdtoneel voor 
Staatse en Spaanse troepen. Dit resulteerde in de bouw 
van stadsomwallingen, forten en verdedigingslinies 
doorheen het grenslandschap. Water werd ook actief 
ingezet als verdedigingsmiddel. Op die manier kwamen 
de uiteindelijke landsgrenzen tot stand. 

Maar ook het ondernemerschap en heersende 
overheden lieten hun sporen in het landschap na. Zo 
herinneren uitgebrikte percelen, verschillende klei- en 
zandontginningsputten ons aan de baksteennijverheid 
of aan de werken voor de ontsluiting van de kust met de 
aanleg van het wegennetwerk.  

Het huidige landschap kenmerkt zich, als gevolg 
van een samenhangende geschiedenis tussen mens 
en natuur, door een mozaïek van kreekruggen en 
komgronden, gecompartimenteerd door oude 
dijken, geulen, kreken en kanalen, die op vandaag als 
natuurverbindingsstructuren het landschap kleur geven.

TussenUiTje
De Uitkerkse Polders maakt deel 

uit van de Oudlandpolder. 
Naar aanleiding van de Dag van 

de Trage Weg kan je op
17 oktober van 14u tot 17u

deze geschiedenis beleven. Een 
wandeling in het heden brengt 
je terug naar het verleden en de 
unieke ontstaansgeschiedenis 

van het Polderlandschap.

“De Uitkerkse 
Polder: check! 
 Volgende winter 
kom ik zeker 
 eens terug.”

Jurgen Vanlerberghe,  
16 juni ’21, gedeputeerde van milieu, 
natuur en landschap.

TussenUiTje
ZWIN Natuur Park, 
een combinatie van 

een bezoekerspark en 
natuurgebied. Check zeker 

eens de Zwin-agenda.
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Stormvloed
niveau
GHWS

Droogvallende slikken en planten

Tijd Afstand

Waterstanden/
Frekwentie

Dwarsdoorsnede

Laag schor

Moeras

Ho
og

te

GHW

MSL

GLW
GLWS

getijdegeul

Kreek

BLOEM- EN DIERLEZING
Zowel de slikken en de schorren als de overgang van de duinen naar de polders vormen een unieke leefomgeving 
voor heel wat typische soorten. Met de nodige zorg en aangepast beheer, gedijt op het raakvlak van zand en klei of 
tussen zoet en zilt een rijke biodiversiteit. De kust en de achterliggende polders herbergen uitzonderlijke planten en 
staan bekend als een ideaal broed-, rust-, foerageer- en overwinteringsgebied voor heel wat vogelsoorten. Grote 
delen van de Oostkustpolders - van de Kreken van Oostende tot het Zwin in Knokke-Heist - genieten daardoor zelfs 
van een internationale beschermingsstatus.

Zeekraal

Tureluur

Lamsoor (Zwinblomme)

Kluut Grutto

Ooievaar Patrijs

Kleine rietgans Boomkikker Lidsteng

Kolgans

Zwarte specht Beukendreef Zonnedauw

Rode dopheiStengelloze sleutelbloemVinpootsalamander

Vleermuis
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Wie Knokke-Heist hoort, denkt wellicht aan het 
natuurpark het Zwin maar deze kustgemeente 
telt ook heel wat Groene Longen, unieke duin- 
en polderlandschappen zoals het Willemspark, 
het Koningsbos, Park 58, de Golf en het nieuwe 
Stadrandbos. 

DIR. GENERAAL WILLEMSPARK
Wandelpark, ook wel gekend als ‘het bosje van 
Heist, met een vijver met natuurlijke oevers, een 
speellandschap en het konijnen- en mollenpad.’ 

PARK 58
Wandelpark, een pareltje 
met originele duinplanten, 
dat deels als park werd 
ingericht met fondsen van 
de wereldexpo ’58.

STADSRANDBOS
Een recente, unieke realisatie 
in Vlaanderen dat bestaat uit 
speelbos, echt bos, paden en 
waterlopen. 

DE GOLF
Royal Zoute Golf Club

’T ZWIN
Natuur-belevings-park, 
met panoramatoren, 
huttenparcours, 
tentoonstelling, een 
kijkcentrum en de zwinvlakte. 

HET KONINGSBOS
Zo gedoopt naar aanleiding van 
het 25jarig koningschap van wijlen 
Koning Boudewijn. Vroeger ook 
gekend als ‘t Sparrenbos’ maar 
ook als ‘de blinker’, of ‘de blekker’, 
door de hoge Blinckaertduinrug 
die het zonlicht weerkaatst. 
Duinruggen en –valleien die 
golven door het landschap.

IN DE KIJKER
Knokke-Heist We spraken met Anne Vervarcke-Pattyn, schepen 

van milieu, natuur en groenbeleid, over de bijzondere 
plekjes, de samenwerking met Beeodiversity ten gunste 
van de bijen en de verwachtingen als nieuw lid van het 
Regionaal Landschap Houtland & Polders.  

Dag Schepen, 
neem ons even mee naar jouw favoriete 
plaats in Knokke-Heist. 
“We staan hier bij de bijensite Wulpenhoek, een 
bloementuin met 2 bijenkasten. In het zomerseizoen 
kunnen er wel 50000 bijen aanwezig zijn in één kast. 
Drie maal per jaar nemen wetenschapper-imkers stalen 
uit de honingraten. Labo’s analyseren die stalen op 
soorten stuifmeel, zware metalen en pesticiden. Onze 
ultieme droom is dat we uiteindelijk geen pesticiden 
meer aantreffen in de stalen. Een eerste stap om dit te 
bereiken was een verbod op het gebruik van pesticiden 
in privétuinen (nvdr: ingevoerd sinds sinds 1 januari 
2021; geldt niet voor de land- en tuinbouw). Een 
initiatief waar we trots op zijn en dus is deze bijensite 
mijn favoriete plekje bij uitstek.”

Bijen zijn belangrijk voor 
Knokke-Heist?
“Ja, heel belangrijk: wij gaan voor de bij! Knokke-Heist 
werkt sinds 2010 non stop aan een onderbouwd 
bijenbeleid. We werken hiervoor samen met 
Beeodiversity en communicatiebureau SKINN. Met 
de campagne ‘Maak de bij blij’ proberen we via 
verschillende kanalen de boodschap ‘geen pesticiden 
meer’ tot bij de burger te brengen. Zowel in het 
straatbeeld, als in de huiskamers via de media, maar 
ook, dankzij onze samenwerking met VELT, door 
vormingen en opleidingen voor tuinaannemers en 
hobbytuiniers. Communicatie is ongelofelijk belangrijk. 
Zeker omdat we met pionierswerk bezig zijn: we zijn de 
eerste gemeente in Europa die hier zo hard op inzet.”

Hebben jullie specifieke verwachtingen voor 
de nieuwe samenwerking met het Regionaal 
Landschap Houtland & Polders? 
“Wij werken als sinds 2003 nauw samen met de 
provincie West-Vlaanderen op vlak van kleine 
landschapselementen. Met Inagro werken we rond 
duurzame landbouw. Het Regionaal Landschap vormt 
als het ware een brug tussen beiden en uiteraard 
hopen we dat dit de huidige samenwerking ten goede 
zal komen en zelfs versterken waar mogelijk. Een 
mooi voorbeeld is het PDPO project ‘Kruisbestuivers’ 
waarbij de gemeente Knokke-Heist, het (toenmalig) 
Regionaal Landschap Houtland, ’t Stad-Land-schap 
’t West-Vlaamse hart en Inagro de handen in elkaar 
slaan om te werken aan een betere en bijvriendelijkere 
omgeving. Nu we ook in het werkingsgebied van het 
Regionaal Landschap Houtland & Polders vallen, zullen 
we nog sterker kunnen inzetten op onze speerpunten. 
Een samenwerking om dankbaar voor te zijn.

En wij danken jou, voor dit gesprek.
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in het groen
Denk even terug aan jouw lagere schooltijd. Herinner je 
jouw speelplaats nog? De kans is groot dat die er uitzag 
als een vlak plein met grijze tegels. Heel wat scholen 
zitten op vandaag met de erfenis van zo’n betonnen 
woestijn als speelplaats. Maar dankzij subsidies van de 
provincie West-Vlaanderen - en voor Brugse scholen 
van Stad Brugge - komt daar verandering in.

Een speelplaats vergroenen is meer dan alleen 
de verharding weghalen. Kinderen hebben ook 
speelprikkels nodig. Inspiratie voor een groene 
speelplaats haal je uit de natuur. Speelheuvels om 
te ravotten, boomstammen om te klauteren, een 
wilgentunnel om te verpozen…   

Ga jij ook voor 
de speelplaats 
van morgen?
West-Vlaamse scholen kunnen via de 
provincie aanspraak maken op een subsidie.
Meer info via: 

Sinds dit jaar kunnen Brugse scholen voor een 
subsidie terecht bij Stad Brugge. 
Meer info via: 

(VER)SCHOLEN

Voordelen van een groene speelplaats:
1. LEUK? LEUKER. LEUKST!
Door de aanwezige spelprikkels vervelen leerlingen zich 
niet zo snel. Leerkrachten die toezicht houden op een 
groene speelplaats, geven aan dat leerlingen elkaar 
minder pesten en plagen.

2. VEILIGERE OMGEVING
De aanwezige spelelementen verdelen de speelplaats 
in zones, waardoor kinderen zich beter verspreiden over 
de speelplaats en er minder ongelukken gebeuren.

3. GELEGENHEID TOT MEER INFORMELE 
LEERMOMENTEN

Zoemende bloemenperkjes of klinkende waterpartijen 
geven leerlingen de kans om tijdens de speeltijd het 
natuurleven te ontdekken. Zo’n speelplaats nodigt 
uiteraard ook uit om zelfs enkele lesmomenten buiten te 
laten doorgaan.

4. KLIMAATBUFFER, ZOWEL BIJ WEER ALS  
GEEN WEER

Bomen zorgen voor schaduw en koelen de omgeving af. 
Ideaal voor tijdens een warme dag. Een wadi kan dan 
een oplossing zijn als het regent. Deze groene greppel 
die hemelwater opvangt, geeft het water de tijd om 
langzaam in de bodem te infiltreren.   

SCHOOLVOORBEELD
Annelore Delbecque is directeur bij de secundaire 
school Element in Sint-Andries, een school waar 
leerlingen met emotionele of gedragsproblemen 
een richting volgen in het algemeen, technisch of 
beroepsonderwijs. Hoewel de speelplaats hier niet 
verhard is, valt er voor de jongeren niet veel te beleven.

“De problemen waar onze jongeren mee kampen, uiten 
zich vooral als ze elkaar constant zien”, legt Annelore 
uit. “Een open grasveld is dus niet zo ideaal.” De 
speelplaats structuur geven, zal hier dus de boodschap 
zijn. 

Ook ‘gevoelsplekken’ zijn belangrijk. “Gevoelsplekken zijn 
rustplaatsen waar leerlingen eventjes hun kwaadheid 
kunnen lossen. Agressie is een vorm van passie en 
die moeten ze kunnen uiten zonder dat het anderen 
afschrikt”, zegt Annelore. 

Maar ook met de buren wordt rekening gehouden. 
Bomen en struiken die het terrein omgeven, zorgen 
niet alleen voor een visuele maar ook voor een heel 
natuurlijke afscheiding tussen de school en zijn 
omgeving. 

Leerkrachten, leerlingen, ouders en de mensen uit 
de buurt werken samen om de nieuwe speelplaats 
vorm te geven. Het Regionaal Landschap Houtland 
en Polders ondersteunt hen daar bij. Door al deze 
partijen te betrekken, voldoet de speelplaats aan de 
specifieke noden van de leerlingen maar wordt ook 
rekening gehouden met de omgeving. “Samen voor 
een ontspannend en veilig leer- en leefklimaat”, besluit 
Annelore.
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Stel je even voor… 
Zondagmorgen, het huis is nog stil en je voelt het kriebelen. Je doet je sportkleren aan en rent richting het statige 
kasteel in jouw buurt. Een prachtige omgeving, een zachte ondergrond, vogels die je fluitend begeleiden, de dauw 
die voor wat verfrissing zorgt tijdens je inspanning… je hoofd leeg maken en genieten van de wereld die wakker 
wordt…Een droom?
Nee, het kan! Vanuit de deelgemeenten Sint-Michiels, Sint-Andries, Loppem, Snellegem en Varsenare zijn 
aanlooproutes voorzien naar de nieuwe bewegwijzerde “Loopomloop Kasteelbossen”. Je loopt er door de bossen 
naar de verschillende kastelen in Tillegem, Tudor en Beisbroek. Je kiest zelf hoeveel kastelen je wilt bezoeken. Voor zij 
die niet kunnen kiezen: de looproutes zijn ook onderling te combineren.
Een bewegwijzerde route leidt je langs de beste paden in een mooi en natuurlijk bosgebied. Kies jouw afstand (4, 7 of 
12 kilometer) en loop je uit! 

PRAKTISCH

Start: via gele aanlooproutes of 

aan de parking van de kastelen 

Tillegem, Tudor of Beisbroek.

Symbool: 

Afstanden:

Groene lus: 4,2 km

Blauwe lus: 7,0 km

Rode lus: 12,2 km

de Kasteelbossen
LOPEN DOOR

Loop je mee?
Download hier de 

gpx’en van de 
verschillende routes 

Doorlopend van 16u tot 20u: 

 Puzzel een skelet in elkaar
 Herken een aaseter, vleeseter en planteneter 

aan hun gebit
 Maak kennis met roofinsecten om 

plaagdieren in je moestuin aan te pakken 
 Leer uilen kennen aan de hand van hun 

braakballen
 Maak een amulet van een stuk bot 
 en nog veel meer…
 Neem deel aan een interactief theater 

waarin jij plots zelf de acteur bent 
 Durf jij insecten proeven? 
 Laat je verrassen door mysterieuze verhalen

 Lach je een breuk met de zwarte 
humor van stand-up 
comedian Hans Cools 

Start tussen 18u30 en 20u: 

Er ligt een groot kadaver in het bos… 
En er is van gegeten… Wie is de schuldige? 
Of zijn er meerdere daders? 
Kan jij helpen om het raadsel op te lossen? 
Trek het donkere bos in op zoek naar 
aanwijzingen. Wat hoor je daar ritselen? 
Wie is er nog actief in het bos? Kun jij 
getuigen opsporen en de dader(s) vinden? 
Lichtgevende sporen wijzen je de weg. 
Durf je het aan? Schrijf je dan vlug in…
Inschrijven voor 23 oktober

Gezinszoektocht in 
het donkere bos

PROVINCIEDOMEIN

BULSKAMPVELD

Workshops, infostanden,
theater en verhalen

€6

Vooraf 
inschrijven!

€3

Vooraf 
inschrijven!Vrije 

deelname
GRATIS

 Geniet van een hapje of drankje op het 
terras van Urban Café 

 Gooi de benen los op de live muziek 
van een lokale folkband 

FeestpleinStand-up comedian
Doorlopend van 16u tot 23u: van 21 tot 22 uur

30 oktober ’21, van 16u tot 23u
het feestplein voor Urban Café Bulskampveld 

(tussen restaurant en speeltuin)

De één zijn dood, is de ander zijn brood. Dieren, planten, zwammen, algen… 
Alles gaat uiteindelijk dood en vormt weer voedsel voor het nieuwe leven. 

Dood doet leven. En dat moeten we vieren.

Voor meer informatie:
www.west-vlaanderen.be/bulskampveld
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Al moeten we hier misschien spreken over een oud 
jasje want het gaat eigenlijk om het herstel van 
cultuurhistorisch erfgoed. De inrichtingswerken 
ter hoogte van het weiland ten zuiden van de 
Boskapeldreef, lopen dit najaar op hun einde. Het 
resultaat: een vernieuwde veldvijver (ongeveer 2,5 
ha groot) met helder, voedselarm water. Het belooft 
er niet alleen rijk te worden aan planten, libellen en 
waterjuffers maar zal ook een geschikt leefgebied zijn 
voor amfibieën zoals de poelkikker. Een bezoekje waard!

De terreinwerken kaderen in het natuurinrichtingsproject 
Biscopveld, uitgevoerd door de Vlaamse 
Landmaatschappij en Natuur en bos, in samenwerking 
met Natuurpunt Gulke Putten.

De Caluwen- 
 broekvijver
IN EEN NIEUW JASJE

PRAKTISCH

Kijktoren: bereikbaar via een dreefje bij 
de kleine fietsenstalling tussen knooppunt 
28 en 29 van het fietsnetwerk Brugse 
Ommeland. Parking Aanwijs wordt 
momenteel heringericht door de VLM, 
maar parkeren blijft mogelijk.

Kijkkamer: vlakbij de rotonde tussen 
knooppunt 19 en 12 van het wandelnetwerk 
Bulskampveld, dus bij de dreef die van 
parking Aanwijs in Beernem naar het 
Bezoekerscentrum Bulskampveld leidt.
Op een zachte helling, iets boven het 
maaiveld, in het berkenbos > toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers en kinderwagens

… de Aanwijsputten ontstaan zijn 
door de ontginning van veldstenen 

(19de eeuw) en zand (20ste eeuw)?
 

… de Duisters er tijdens de Eerste 
Wereldoorlog er hun opslagplaatsen 

voor munitie bouwden?
Witgatje

Dodaars

Boomvalk

Libel

Hoewel dit kwetsbare natuurgebied, ook gekend als 
de Eendenputten, niet toegankelijk is, kan je vanaf nu 
een duidelijke blik werpen op de waterpartijen en dijkjes 
in het midden van het landschapspark Bulskampveld 
dankzij de 2 nieuwe uitkijkpunten. 

Keren we 250 jaar terug in de tijd, dan zien we op de 
Ferrariskaart heel wat veldvijvers in het Bulkskampveld
liggen. Sommige waren tot 100 ha groot en werden 
gebruikt als viskweekvijvers voor karpers. De aanleg van 
het kanaal Gent-Brugge-Oostende ging gepaard met 
rechtstreekse invoer van verse zeevis, wat de viskweek 
in deze streek overbodig maakte. De viskweekvijvers 
werden gedempt en verdwenen uit het landschap.  

Tip
Een sculptuur in het beukenbos 
van een Duitse soldaat, verwijst 

naar het oorlogsverleden. 
Zichtbaar vanop de wenteltrap in 

de uitkijktoren. 

  KIJK, DE 
VAN BEERNEM!

Aanwijsputten

Kijktoren Aanwijsputten Bulskampv
eld

 ©
Herlinde Jacobs, V

LM
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Herfstwandelingen
De herfst is zonder enige twijfel het mooiste seizoen om 
het bos in te duiken. Neem de tijd voor een bos-uitje en 
ontdek hoe de natuur zich winterklaar maakt. Met een 
gids zoeken we naar herfstvruchten en paddenstoelen.
 Telkens van 14u tot 18u.
Een perfect ‘TussenUiT-je’ voor met je kabouters.

Deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht. 
Scan de QR-code voor meer informatie.

TussenUiTje
DIY: VETBOLLETJES VOOR 

VOGELTJES
De winter is het uitgelezen 
moment om de tuinvogels 

bij te voederen. Tijdens deze 
workshop, die doorgaat in de 
kasteelkeuken van het kasteel 

van Tillegem, maak je zelf eigen 
vetbollen die je kan meenemen 

naar jouw tuin om ze daar op te 
hangen. De vogeltjes zullen je 

dankbaar zijn. 

Zaterdag 4 december

TussenUiTje
NATUURLEUK, NATUURLIJK!

Leer de natuur op een andere 
manier kennen en verken 
het domein terwijl je leuke 

experimentjes doet en spelletjes 
speelt. 

Woensdag 3 november

SPROKKEL JE MEE? HOUTIG ERFGOED BIJ 
HOEVE- EN KAPELSITES
Oh lindeboom, oh lindeboom…
Maar ook eikenboom, kastanjeboom of plataan, her 
en der in het Houtland zie je ze wel ergens staan. Het 
PDPO-project ‘Houtig Erfgoed’ wil bomen, hagen en 
houtkanten met een specifieke erfgoedwaarde in kaart 
brengen. Om dit te realiseren, kunnen geïnteresseerden 
aansluiten bij lokale werkgroepen. Momenteel zijn 
er vijf vrijwilligerswerkgroepen, verspreid over acht 
gemeentes. Na een theoretische en praktische opleiding 
zijn ze klaar om op terrein houtige erfgoedstukken 
te inventariseren. Er wordt specifiek gezocht naar 
struiken, bomen met een verhaal, boomgaarden… nabij 
gebouwen zoals hoeves en kappelletjes.  

Wil jij meehelpen inventariseren? Neem dan contact op 
met Gilles.Paelinck@west-vlaanderen.be 
of via 0492 43 80 67

Tip
Gemeente Beernem heeft 
een voetje voor. Het eerste 
pronkstuk bij uitstek waar 
we jullie voor warm willen 

maken, kan je gaan bekijken 
bij ‘Speelboerderij 

De Loeihoeve’, 
Maria-Aaltersteenweg 32 

in Beernem. 
De 2 kastanjebomen zijn 
ongeveer 150 jaar oud.

over bomen

…het vroeger de gewoonte 
was om 2 statige lindebomen 

aan de toegangsweg van 
een boerenerf te plaatsen? 

In de Germaanse tijd 
geloofde men niet alleen 

dat deze ‘welkomstbomen’ 
een zuiverende werking 

hadden maar ze stonden 
ook symbool voor liefde en 

vruchtbaarheid. 

EEN BOOM OPZETTEN

Tillegem
PROVINCIEDOMEIN

Zaterdag 13 november

Zaterdag 27 november

Fort van Beieren
PROVINCIEDOMEIN

d’ Aertrycke
PROVINCIEDOMEIN

Zaterdag 20 november
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Scan deze QRcode als 

je wilt bestellen.

SAMENAANKOOP STREEKEIGEN  PLANTGOED
Tot en met dinsdag 2 november kan je opnieuw bomen 
en struiken bestellen in onze webshop.
Plan goed jouw plantgoed, want de juiste plant 
hoort op de juiste plaats. Niet alleen de grondsoort is 
belangrijk, maar ook de standplaats. Onderstaande 
menukaart vermeldt het volledige aanbod, maar let 
op: niet alle soorten horen in elke regio thuis. Voor meer 
informatie, contacteer info@rlhp.be. 

KEN JE WWW.GOEDGEKNOT.BE AL?
Hét platform voor mensen die hout zoeken en/of 
mensen die hout hebben. Een concept dat werkt 
volgens de principes van vraag en aanbod: in ruil voor 
het vrijwillig knotten van bomen, mag de knotter het 
hout houden.

GEZOCHT: HOUTZOEKERS

Niet alleen in het Houtland, maar ook in de polders 
zijn we op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn 
om bomen te knotten. Eenmaal we over voldoende 
opgeleide knotters beschikken, kan de dienstverlening 
ook in de Polders verder uitgerold worden.

IN PROMOTIE:

TussenUiTje
BOOMGEHEIMEN

Bomen maken al eeuwen indruk op de mens, maar 
wist jij dat bomen in hun eigen wereldje ook met 
elkaar praten? Vergroot tijdens deze wandeling 
je bewondering voor bomen met fascinerende 

verhalen en spraakmakende weetjes.
Zondag 17 oktober, 14 u tot 16u

Fort van Beieren

PRAKTISCH

 Gratis basisopleiding
 halfjaarlijkse ontmoetingsmomenten 

met andere vrijwillgers

PLANNEN OM EEN BOSJE TE PLANTEN?
Vanaf nu kan ook jij je ‘boompje’ bijdragen aan het 
bosuitbreidingspan van de Vlaamse regering. Doel: 
4000 ha meer bos tegen 2024 in Vlaanderen. 
Haalbaar? Ja, door samen te werken. De bosalliantie, 
een samenwerkingsverband tussen overheden en 
verschillende organisaties zoals bosgroepen en 
regionale landschappen, is hier al volop mee bezig. En 
als particulier kan je kiezen: beplanten of planten.

Wil jij een deel van je eigendom beplanten?
Contacteer dan de bosgroepen.be via 
bosgroephoutland@west-vlaanderen.be of op 
050/40 70 23. Zij begeleiden je van droom tot plan tot 
effectieve realisatie.

Meer weten?
www.bosgroep.be/bebossen

Wil jij meehelpen planten?
Schrijf je dan in voor één van de verschillende 
plantacties in Vlaanderen via www.plantjeeigenbos.be

… je jouw bos zelfs een naam kunt geven? 
Registreer jouw aanplant op www.bosteller.be. 
Bedenk een leuke naam voor je bos, geef het 

aantal bomen door en laat 
de bomen maar groeien.

Beuk
Gladde iep
Sporkehout

Boswilg
Haagbeuk

Steeliep
Eénstijlige meidoorn

Hazelaar
Wilde lijsterbes

Europese vogelkers
Hondsroos
Zomereik 

Gelderse roos
Hulst

Zwarte els
Gewone vlier

Sleedoorn

Beuk
Populier

Zomereik
Boskers

Ruwe berk

Zomerlinde
Europese vogelkers

Wilde lijsterbes
Zwarte els

1
Gemengde voordeelpakketten Bosgoed 

voor een doornhaag,
losse heg of vogelbosje

2
Bosgoed per soort voor struiken, hagen, 

houtkanten of bosaanplantingen

3
Hoogstammige loofbomen

4
Pootstokken Schietwilg
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Een klimop hoef je eigenlijk niet zo vaak 
te snoeien. Als je toch snoeit, doe dit 

dan bij voorkeur in het voorjaar. Of nog 
beter: snoei in verschillende fases. Zo 

blijven er nog genoeg bloemen, bessen en 
beschutting over voor 

vogels en insecten.

1 1

2
1

3
7

4
1 7

5
2 2

6
1 1

7
4 4

Helemaal mee?
Er viel weer heel wat te beleven en te leren. 
Check hier of je weer helemaal mee bent. Je kan er 
bovendien een 100% West-Vlaams streekproducten 
pakket mee winnen. 

VRAGEN
1. De larve van deze bij eet uitsluitend klimopstuifmeel
2. Kasteel in Brugge, lopend te bereiken
3. School in ‘t groen
4. Een nieuwe Polders gemeente
5. Stukken land die enkel bij springtij onder water komen
6. Nieuw park in Knokke-Heist
7. Benaming voor twee statige bomen, aan de toegangsweg 
    van een boerenerf

Het codewoord gevonden?
Mail je antwoord voor eind oktober naar wedstrijd@rlhp.be.
De winnaar wordt persoonlijk verwittigd.

EEN ODE AAN DE KLIMOP
De klimop is één van laatste bloeiers van het jaar, één 
van de laatste bronnen van nectar en stuifmeel voor 
insecten. De bloei begint in september en loopt door 
tot december. Na de bloei, zijn de bessen dan weer 
een geliefd wintermaaltje voor heel wat vogels. Zowel 
insecten als vogels vinden er de nodige beschutting 
dankzij het wintergroene bladerdek. Een klimopplant zit 
dan ook vaak vol zoemende insecten zoals hommels,  
solitaire bijen en zweefvliegen maar hij trekt ook vlinders 
en merels, spreeuwen… aan. Een plant vol leven.

Ook voor ons kan de klimop nuttig zijn. Deze plant blijft 
niet alleen altijd groen, maar hij vormt ook een extra 
laagje isolatie tegen de muur en beschermt je gevel 
door zijn dichte bladerdek tegen de regen. Ook als 
bodembedekker doet hij het goed, al is het van nature 
een klimplant die graag wat steun zoekt bij z’n gastheer. 

Tip
Je kan klimopblaadjes ook als 

wasmiddel gebruiken door een 
handvol blaadjes te verknippen, 

15 minuten te koken en te 
zeven. In klimop zitten namelijk 

veel zeepstoffen die perfect 
als ecologische zeep kunnen 

functioneren. Meer recepten?

Maak geen komaf 
MET DE KLIMOP

Een Leer Bijtje
Noteer alvast deze lezing/debatavond over 

het beheren van bermen en  
dreven in je agenda:

Donderdag 2 december om 20u
in Varsenare, cultuurzaal SPC Hof ter 

Straeten. In samenwerking met Natuurpunt 
Jabbeke, Bijenwerkgroep Jabbeke, 

gemeente Jabbeke en 
Natuurpunt Middenkust.

Wil je graag deelnemen? Bevestig je 
aanwezigheid dan voor 30 november bij 

natuurpuntjabbeke@gmail.com

…er zelfs een bij bestaat waarvan de larven 
zich  uitsluitend voeden met klimopstuifmeel? 

De klimop(zijde)bij is een solitaire bij die 
enkel in het najaar uitvliegt. De mannetjes 
als eerste en daarna de vrouwtjes. Na de 
paring, gaat het vrouwtje meteen aan de 

slag om een ondergronds nestje te bouwen 
in zandige, door de zon beschenen grond. 
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Hier begint de zee en eindigt de dag.
Of was het omgekeerd?


