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LANDschapsDAG

BEHAAG JE TUIN met gemengde plantenpakketten
BOMEN OVER bomen
MAAK KENNIS MET Gistel
FEEST IN HET BOS in Bulskampveld



       De nazomer is een mooie periode om iemand in de 
bloemetjes te zetten. André Allemeersch was gedurende 
20 jaar onze penningmeester en geniet nu van zijn 
welverdiend pensioen. Een oprechte ‘Dank je wel, 
André’ voor al die jaren. 
Opvolger van André is Chris Werbrouck. 
Maar we verwelkomen ook een nieuwe collega. Sofie 
Verhoye versterkt sinds juli het team.
Welkom Chris en Sofie.
Naast wat nieuwe gezichten, ook wat nieuwe feiten. 
Sinds de digitalisering van de landschapskrant, worden 
ook andere digitale bronnen aangeboord om 
landschap en natuur dichter tot bij jullie te brengen.

Sinds juni kan je je inschrijven voor de maandelijkse 
nieuwsbrief vanuit het Regionaal Landschap Houtland 
& Polders. 
Ook de actie ‘Behaag het Houtland’ zit in een nieuwe 
jas. Vanaf nu werken we samen met enkele andere 
Regionale Landschappen onder de noemer ‘Behaag je 
tuin’. 
Naast het bomen over bomen en over natuur natuurlijk, 
wandelen we in deze editie opnieuw van de kust naar 
het binnenland waar leuke projecten en mooie staaltjes 
erfgoed elkaar afwisselen. Via de Oudlandpolder, 
Bredene en Lissewege richting Gistel als stad in de kijker, 
om zo via Assebroek en Veldegem te landen in 
Bulskampveld.
En zo ben je weer helemaal mee.

Bart Naeyaert, 
voorzitter van het 
Regionaal 
Landschap 
Houtland & Polders.

Colofon:
Redactie: Pauwel Bogaert, Chris Couwelier, Bart Decrop, Kim Debus, Stijn De Winter, Niek Godfroid, 
Leen Herrewyn, Gilles Paelinck, Febe Schelpe, Bob Vandendriessche, Domien Van Dijck, 
Katrien Van Hollebeke, Sofie Verhoye 
Foto’s: Erwin Derous, beeldbank West-Vlaanderen, Universiteit Gent
Vormgeving en druk: Communicatie, Grafische Dienst, Provincie West-Vlaanderen 
Verantwoordelijke uitgever: Pauwel Bogaert, coördinator van het Regionaal Landschap 
Houtland & Polders vzw | Tillegemstraat 81, 8200 Sint-Michiels Brugge | www.rlhp.be | +32(0)50 40 70 22 
| info@rlhp.be | Ondernemingsnummer: 0472.947.254 | RPR Gent, afdeling Brugge 

...je ook maandelijks een korte update kan krijgen over waar 
wij mee bezig zijn en wat er te beleven valt in de streek door je 

in te schrijven op onze digitale nieuwsbrief?

… we een nieuwe collega hebben?
Sinds juli versterkt Sofie Verhoye ons team. Naast 

enkele  administratieve taken neemt ze ook een deel 
van de boekhouding voor haar rekening. Samen met 
collega Katrien beantwoordt zij vanaf nu inkomende 

oproepen en e-mails.

Hoe?
Surf naar www.rlhp.be, scrol helemaal naar 

onder en geef je naam en emailadres op.

OPGELET! Door een technische fout werden niet alle 
inschrijvingen geregistreerd. Schreef je je in maar kreeg 
je nog geen nieuwsbrief, probeer het dan zeker nog 
eens opnieuw. Je ontvangt een bevestigingsmail bij een 
geslaagde registratie. Onze excuses voor dit eventuele 
ongemak.

Kort en krachtig, daar gaan we voor. Dorst naar meer? 
Blijf dan niet op je honger zitten maar 
• schrijf je ook in voor onze (digitale) landschapskrant 

Houtpost & Polderpraatjes via
 www.west-vlaanderen.be/landschapskrant
•       /regionaallandschaphoutlandenpolders
• of hou onze website in de gaten www.rlhp.be 

PASPOORT

• Naam: Sofie Verhoye

• Thuisteam: woont samen met Dieter en 
is mama van de 9 jarige Alice

• Hobby’s: gezins- en natuurmens, houdt 
van wandelen in binnen- en buitenland

• Contact: sofie.verhoye@rlhp.be of 
0486/78 66 39 

André   
Allemeersch
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TussenUiTje
PADDENSTOELENWANDELING
Een bos in de herfst bruist van de 
paddenstoelen. Ga mee op stap 

met een ervaren gids en ontdek deze 
sprankelende wereld.
Zondag 6 november

14u tot 16u,
Provinciedomein Tillegem 

inschrijven via rlhp.be/agenda

Een doe-dag voor iedereen die aan de slag wil voor de bomen van de toekomst. Een dag over bosbomen, fruitbomen 
en houtkanten. Maar ook graslanden en bosdieren komen aan bod. Onze workshops zullen jou inspireren over hoe je 
duurzaam met het landschap van de toekomst kan omgaan.

PRAKTISCH
Wanneer? Zaterdag 22 oktober, 
van 9u tot 16u30
Waar? Provinciedomein Tillegem
Kostprijs? €35
Programma en inschrijven?
Scan de QR-code

Tip
Check onze agenda om op de 
hoogte te blijven van andere 

leuke activiteiten.

Kies voor een tuin met streekeigen bomen en struiken en 
geniet samen met vogels, bijen, vlinders en kleinere 
zoogdieren zoals egeltjes van al dat moois. In 
samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen en de 
West-Vlaamse Regionale Landschappen selecteerden 
we voor jou een assortiment van gemengde streekeigen 
hagen, heggen, houtkanten, wilgenpoten en 
hoogstambomen.

TIP
Plan goed jouw plantgoed: de juiste plant 

hoort op de juiste plaats. Niet alleen de 
grondsoort is belangrijk maar ook de 

standplaats en de beschikbare ruimte. 
Meer info over het beschikbare plantgoed 

en de geschikte standplaats vind je op 
QR behaag je tuin en op 
www.bomenwijzer.be.

Maar ook onze collega Leen staat steeds 
voor je klaar met advies en ondersteuning 

via Leen.Herrewyn@rlhp.be.

WAAROM GEMENGDE PAKKETTEN?
Gemengde plantgoedpakketten zijn veel interessanter 
voor heel wat verschillende diersoorten. Landschapsele-
menten met een grotere natuurwaarde zijn bovendien 
belangrijke stapstenen in het landschap. Als Regionaal 
Landschap willen wij inzetten op deze variatie. 
Bovendien zijn er tal van ziektes en hebben veel planten 
door klimaatverandering last van droogtestress. Door 
verschillende soorten te planten, spreid je het risico.

WAAROM STREEKEIGEN EN AUTOCHTONE 
SOORTEN?
Streekeigen en autochtone planten zijn bomen en 
struiken die al heel lang in onze gebieden voorkomen en 
dus goed zijn aangepast aan de bodem en klimatologi-
sche omstandigheden. Hun overlevingskansen zijn dus 
groter dan die van ingevoerde soorten. Bovendien is de 
groei- en bloeicyclus van deze planten afgestemd op de 
noden van onze lokale fauna.

PRAKTISCH
Wat? Samenaankoop streekeigen 
plantgoed aan een voordelig tarief
Waarom? 100% gegarandeerd inheems 
en autochtoon plantgoed
Wanneer bestellen? Tussen 1 september 
en 31 oktober 2022
Wanneer afhalen? Vrijdag 9 december 
(namiddag) of zaterdag 
10 december (voormiddag)
Hoe? www.behaagjetuin.be 
of scan deze QR-code voor meer info
Waar afhalen? parking Tillegembos, 
Sint-Michiels

Samenaankoop streekeigen plantgoed
Behaag je tuin
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BOMENover bomen
HAGEN VLECHTEN EN LEGGEN 
Gevlochten hagen maken deel uit van ons houtig 
erfgoed, de geschiedenis van ons landschap. Vroeger 
werden ze gebruikt om kleinvee zoals varkens, konijnen 
of kippen op het erf te houden. Omheiningen, prik- of 
schrikdraad bestonden immers niet en daarom plantte 
men hagen aan. Ingevlochten hagen van meidoorn, 
hulst of sleedoorn vormden door een combinatie van de 
doornen en het dens maasnetwerk dat ontstond door te 
vlechten, een ondoordringbare barrière voor deze 
dieren. Maar ook doornloze struiksoorten kwamen in 
aanmerking. Denk maar aan hazelaar, haagbeuk of 
kornoelje.

Haagvlechten was een traditionele ambacht. 
Hagenvlechters reisden van dorp naar dorp om bij 
boeren hagen te vlechten. Elke streek in Europa had zijn 
eigen variatie van vlechtstijlen: er zijn plakhagen, 
kruishagen, gelegde hagen, de maasheggenstijl… Op 
vandaag zijn de meeste hagen echter verdwenen of 
verwaarloosd. Dat is jammer want naast hun 
erfgoedwaarde zijn ze ook mooi en vormen ze 
bovendien goeie schuil- en nestplaatsen voor heel wat 
dier- en insectensoorten.

… je haagvlechten kunt leren? Geef gerust je 
naam door via info@rlhp.be. Bij voldoende 

geïnteresseerden gaan we onmiddellijk aan de 
slag met de organisatie van een leuke workshop.

… je als landbouwer bij het Regionaal Landschap 
terecht kan voor planning, uitvoering en 

financiering van beplanting op en rond jouw erf? 
Neem gerust contact op via 

landschap@rlhp.be.  

In het Houtland vind je hier en daar nog sporen terug 
van oude gevlochten hagen, al zijn die eerder zeldzaam. 
In het kader van van het project Houtig Erfgoed worden 
deze houtige elementen opgespoord en in kaart 
gebracht. 

CARBON FARMING: VALORISATIE VAN 
HOUTSNIPPERS
Als Regionaal Landschap zetten wij hard in om 
landbouwers warm te maken om meer knotbomen of 
andere beplantingen op en rond hun erf te voorzien. 
Niet altijd evident want bomen zorgen voor bladafval 
en schaduw, wat in een landbouwcontext niet altijd 
gewenst is. Samen met Inagro en Boerennatuur zochten 
we naar een toepassing voor het benutten (‘valoriseren’) 
van resthout die ook voor landbouwers voordelen heeft.
 
Hout afkomstig uit landschapsonderhoud kan op 
verschillende manieren benut worden. In de eerste 
plaats als brandhout. Denk daarbij maar aan de 
vrijwilligers die knotbomen onderhouden in ruil voor het 
hout. Takken kunnen bovendien ook verhakseld worden 
tot snipperhout voor biomassaketels voor verwarming. 

Een meer recente toepassing van resthout is carbon 
farming: resthout van geknotte bomen wordt 
versnipperd en ingeploegd in akkers. De houtsnippers 
dienen als voedsel voor klein bodemleven zoals 
wormen, bacteriën en schimmels die de snippers verder 
afbreken. De grote hoeveelheid fijn organisch materiaal 
die hierdoor ontstaat, maakt de bodem vruchtbaar, 
remt bodemerosie af en zorgt ervoor dat de bodem ook 
meer water kan vasthouden. 

In het Beverhoutsveld in Beernem wordt nu volop 
geëxperimenteerd met carbon farming. De 
onderzoeksresultaten die hier uit voortkomen, zullen ons 
veel leren over de aandachtspunten bij deze toepassing.

GEZOCHT: HOUTZOEKERS
www.goedgeknot.be is een platform die 
houtzoekers en houtaanbieders met elkaar in 
contact brengt. In ruil voor het vrijwillige knotten 
van bomen, mag de knotter het hout houden. 
De vraag naar knotters is echter groter dan het aanbod. 
Scan de code en ontdek hoe je zelf knotter wordt. 
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HIEP HIEP HOERA 
VOOR BOSGROEP HOUTLAND!
Bosgroep Houtland is 20 jaar. Misschien niet zo oud als 
je een boom bent, maar als organisatie hebben ze toch 
heel wat bereikt. De bosgroep telt intussen 555 leden. 
Een terugblik op wat 20 jaar kan doen met een bos en 
een vooruitblik naar de toekomst.

Eén van de mooiste realisaties is ongetwijfeld het 
Groenhovebos in Torhout. Onder impuls van de 
Bosgroep werd in 2007 een gemeenschappelijk 
bosbeheerplan opgesteld met een toekomstvisie. Elk 
van de ruim 70 verschillende eigenaars kon hierbij 
persoonlijke accenten aanbrengen op hun 
respectievelijke percelen. Bosgroep Houtland 
begeleidde en ondersteunde het ganse proces. 
Nu, 15 jaar later, zijn de resultaten verbluffend. 
We bezochten twee boseigenaars.

Zuster Marie-Dominique is al jaren bosbeheerder van 
het perceel waarop het Diocesaan Dienstenhuis (in de 
volksmond ‘het klooster’) gehuisvest is. Met een 
oppervlakte van 32 hectare is het Bisdom Brugge de 
grootste eigenaar van het boscomplex. Als biologe 
heeft Zuster Marie-Dominique een ruime kennis over 
bosbiotopen. Op een lichte glooiing groeien volwassen 
haagbeuken. Bijzonder, want haagbeuk wordt meestal 
als begeleidingsboom samen met eiken geplant. Als de 
eiken voldoende takvrije stamlengte hebben, worden de 
haagbeuken omgehakt en verwerkt tot brandhout. 
Maar op dit perceel bleven ze bewaard. Zowel 
bosfanaten als toevallige wandelaars kijken vol 
bewondering naar dit uniek stukje bos. Het is één van 
de mooiste plekjes in het domein, al is de cafetaria het 
meest populair. 

…bomen gemarkeerd met een blauwe stip of 
streep zogenaamde ‘toekomstbomen’ zijn? Een 

toekomstboom is een boom die omwille van 
een specifiek doel (houtproductie, beleving, 

natuurwaarde…) geselecteerd is en die men dus 
voor een heel lange tijd (‘toekomst’) 

wenst te behouden. 

Chris Couwelier is secretaris van Bosgroep Houtland en 
ook eigenaar van een stukje Groenhovebos. “Toen ik in 
2005 het perceel aankocht, was het omheind met 
betonpalen en prikkeldraad en leek het meer op een 
militair domein dan op een bos. Er stond voornamelijk 
naaldhout en wat loofhout. De ondergroei was 
verwaarloosbaar (foto 1). Dankzij de begeleiding van de 
Bosgroep Houtland, de steun van stad Torhout, de 
inspanningen van de sociale werkplaats, liters 
eigenaarszweet en de kracht van de natuur onderging 
het bos in 15 jaar tijd een ware metamorfose. De 
bosrand van struikachtigen met voornamelijk hazelaar, 
sporkehout en lijsterbes is een paradijs voor vogels, 
vlinders en insecten geworden. De aangeplante bomen 
waaronder berk, kastanje, eik, en grauwe abeel hebben 
de voorbije erg droge jaren prima doorstaan (foto 2)”. 
Chris onderstreept nog dat doordacht kappen 
gecombineerd met aanplanten met visie leidt tot sterke, 
duurzame bossen.

Momenteel realiseert de Bosgroep Houtland projecten 
op vlak van bosuitbreiding en klimaatslim bosbeheer. 
De toekomst is verzekerd door extra financiële steun van 
de Provincie West-Vlaanderen.

Jan Goris, coördinator van Bosgroep Houtland: “We 
werken aan gezonde bossen met bijzondere natuur, 
waardevol hout en veel ontspanningsmogelijkheden. 
Omdat bossen een positief effect hebben op ieders 
gezondheid, zetten we voortaan ook de samenwerking 
met kwetsbare personen centraal. ’Zorgbossen’ zullen 
overal in onze provincie verschijnen, zowel op openbare 
als op private gronden”.

Meer info: www.bosgroep.be of
bosgroephoutland@west-vlaanderen.be

volwassen haagbeuk

zuster Marie-Dominique

Chris Couwelier
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LANDINRICHTINGSPROJECT 
Oudlandpolder
Waterinfiltratie en vernatting. Dat zijn de kernwoorden 
in het nieuw opgestarte landinrichtingsproject 
Oudlandpolder van de Vlaamse Landmaatschappij. 
Beide thema’s moeten helpen om beter om te gaan met 
periodes van droogte. Maar met mooie woorden 
springen we niet ver. De Vlaamse Landmaatschappij 
ondersteunt financieel concrete acties op (eigen) terrein. 
Het Regionaal Landschap wil jou daar graag bij 
helpen. 

DUS:
• Ben je inwoner van Blankenberge, 

Bredene, Brugge, De Haan, Jabbeke, 
Oudenburg of Zuienkerke?

• Heb je een hart voor de 
Oudlandpolder dat sneller klopt 
omdat je actie wil ondernemen?

MAAR NOG BELANGRIJKER:
• Heb jij een perceel of terrein waar 

mogelijkheden zijn?
Dien dan jouw voorstel in voor 1 oktober 
en krijg misschien tot 100% van je 
maatregel(en) terugbetaald.

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?
Kleine structurele maatregelen die 
waterinfiltratie en vernatting ten goede komen, 
worden tot 100% terugbetaald bij de VLM.
Concreet kan je een wadi (een 
regenwaterinfiltratiesysteem) aanleggen, een 
verplaatsbare plas-dras pomp plaatsen, oevers 
natuurlijk inrichten...

Gaat het om maatregelen die inspelen op de 
biodiversiteit en/of het landschap, dan kan je tot 
50% subsidies ontvangen bij de VLM’.
Biodiversiteit verhogen doe je bijvoorbeeld door 
nestgelegenheid te creëren voor insecten of 
maatregelen te nemen in functie van broedgelegenheid 
en overwintering van vogels en vleermuizen.

Maar er zijn nog heel wat andere mogelijkheden, zoals 
een hoogstamboomgaard aanplanten, een voortuin 
ontharden en vergroenen,  collectieve pluktuinen of 
boomgaarden aanleggen... 

WAAROM DEZE OPROEP?
De Oudlandpolder is een door de mens gemaakt 
landschap. Het van oorsprong slikken- en 
schorrenlandschap overstroomde regelmatig door de 
zee, die via getijdengeulen tot diep in het binnenland 
reikte. Om zich te beschermen tegen deze 
overstromingen, begon de mens vanaf de 10de  eeuw 
dijken aan te leggen. Een dicht netwerk van grachten, 
sloten, kanalen en sluizen zorgde voor de afvoer van 
regenwater naar zee bij laag tij. 

Door de zeespiegelstijging als gevolg van de 
klimaatverandering, komt dit regenwaterafvoersysteem 
in het gedrang. De kans op overstromingen bij hevige 
regenval neemt hierdoor toe. Drogere zomers leiden 
dan weer tot verzilting van de waterlopen en 
polderbodems omdat het water in de ondergrond zout 
is door de vroegere invloed van de zee. Verzilting van 
waterlopen maakt dat ze niet meer bruikbaar zijn als 
drinkwater voor vee of beregeningswater voor 
gewassen. Ook de wortelzone van gewassen zal onder 
deze verzilting te lijden hebben.

Een aanpassing van het waterbeheer in de polders 
dringt zich dus op. Oplossingen zijn te vinden in nieuwe 
vormen van samenwerking tussen landbouw, natuur, 
industrie, toerisme, verstedelijking en waterbeheerders. 

Er zijn al strategieën en initiatieven lopende maar met 
de extra middelen die vrijgemaakt worden via het 
actieplan Blue Deal wil de Vlaamse overheid vooral 
private initiatieven een boost geven.  

CONTACT?
Heb jij een terrein dat je wil inrichten ten voordele van 
een klimaatrobuuste Oudlandpolder? Of heb je zelf een 
idee waarvan je de haalbaarheid wil aftoetsen? 
Contacteer dan één van onze medewerkers, 
Niek of Domien.

Domien Van Dijck
Vrijwilligerswerking en educatie

domien.vandijck@rlhp.be
0470 38 42 92

Niek Godfroid
Schoolvergroening en educatie
niek.godfroid@rlhp.be
0489 08 85 03

“Wij gaan samen met jou 
op terrein en bekijken 
de mogelijkheden. 
In overleg komen we tot 
haalbare acties. Indien 
nodig brengen we je ook 
in contact met andere 
belanghebbenden.”  

Alle nodige en nuttige documenten (reglement, 
aanvraagformulier, toepassingsgebied, plantenlijst, 
checklist) kan je terugvinden op de website van de 
Vlaamse Landmaatschappij. Niek en Domien kunnen je 
ook ondersteunen bij het indienen van jouw aanvraag. 
Neem dus gerust contact op.

Een weidevogelpomp zorgt tijdens het broedseizoen voor 
natte depressies in een weide, ideaal voor weidevogels.
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IN DE BRES VOOR
Bredense weidevogels
Stijn De Winter van het Regionaal Landschap Houtland 
& Polders heeft afgelopen winter een plas-dras 
zonnepomp of weidevogelpomp geïnstalleerd bij Stal 
Prinsenhof te Bredene. De pomp zorgt voor een 
optimale natte omgeving voor weidevogels. Thibaud 
Dehondt en Claudia Larsen zien het als een win-win: 
“Onze paarden vinden er de nodige verkoeling en 
kunnen er hun dorst lessen maar daarnaast is onze 
weide nu ook een uitstekende plaats voor weidevogels 
zoals de grutto, de kievit en de tureluur.”

De pomp pompt van eind februari tot eind juli met 
behulp van zonne-energie water uit een aangrenzende 
sloot of waterloop. Deze tijdelijke vernatting van het 
weiland overbrugt dus de volledige broedperiode van 
weidevogels.

De weide van Thibaud en Claudia ligt niet in een 
beheergebied voor weidevogels waardoor het afsluiten 
van een beheerovereenkomst met de Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM) niet mogelijk is. Stijn komt 
met de oplossing: “Het Regionaal Landschap heeft een 
pomp die we gedurende één jaar kunnen uitlenen aan 
een landbouwer. Na positieve evaluatie kan de 
landbouwer een 100% gesubsidieerd projectvoorstel 
indienen bij de VLM om dergelijke pomp op zijn terrein 
te installeren.” (n.v.d.r.: zie artikel pg 10-11). 

En positief zijn de landbouwers zeker. “Het voelt goed 
om te weten dat dergelijke maatregel niet alleen voor 
onze eigen dieren maar ook voor heel wat andere 
soorten in goede aarde lijkt te vallen. We zien hier 
dagelijks verschillende vogels neerstrijken. Zeker de 
moeite waard!”

       ... volwassen weidevogels met hun lange
    snavel insecten en wormen uit de grond 
trekken? Als de grond te droog is, zitten de 

insecten dieper en geraken weidevogels niet door 
de harde grond.

         … jonge weidevogels een korte snavel hebben 
waardoor ze aangewezen zijn op vliegende 

insecten in kruidenrijke graslanden? Bovendien 
kunnen ze zich goed verschuilen in 

de lange vegetatie.

Tip
In het natuurgebied De Lage Moere 
liggen prachtige weidevogelpercelen 

die je kan bereiken via een 
uitgestippelde wandelroute. Tip

Bewonder het polderlandschap via de 
provinciale Ter Doestwandelroute die ook 

langs de historische site van 
Ter Doest passeert.

NATUUR, LANDBOUW EN ERFGOED
Ter Doest,
Ter Doest is een voormalige abdijsite te Lissewege. Een 
bijzondere combinatie van landbouw-, natuur- en 
erfgoedwaarden midden in het prachtige 
polderlandschap. Een landschappelijke opwaardering, 
met herstel en beheer van de vele landschappelijke 
elementen, is wat het Regionaal Landschap Houtland 
& Polders, in samenwerking met enkele andere partners, 
voor ogen heeft.

Het gebied rond Hof Ter Doest wordt gebruikt voor 
landbouwdoeleinden, in hoofdzaak als graasweiden 
voor koeien van het ras West-Vlaams rood. Een deel 
van het gebied is reservaat van Natuurpunt. In de 
graslanden huizen steeds zeldzamer wordende 
weidevogels zoals grutto, tureluur en kievit. Zoute 
kwellen, zout water dat via de bodem naar boven komt, 
zorgen er voor dat speciale plantensoorten zoals 
kamgras, zeeaster en zeekraal hier tot ontwikkeling 
komen. Verder zijn er op de site tal van oude (knot)
bomen die een woon- en slaapplek vormen voor 
vleermuizen, kevers en steenuilen.

In de 12de eeuw stond hier een middeleeuwse abdij. 
Stille getuigen hiervan zijn de monumentale schuur en 
het poortgebouw. In de 17de eeuw werden met de 
restanten van het abdijgebouw de huidige hoeve en het 
kapelletje ter hoogte van de toegangsdreef gebouwd. 
Uit een recent bodemonderzoek van de Universiteit 
Gent, in samenwerking met de provincie West-
Vlaanderen en stad Brugge, blijkt dat enkele restanten 
van de voormalige abdij ondergronds zeer goed 
bewaard zijn gebleven. Net onder het oppervlak valt het 
volledige grondplan van de abdij af te lezen.

De komende jaren werkt het Regionaal Landschap 
verder aan de uitvoering van een 
landschapsbeheerplan. Collega Domien: “We pakken 
achterstallig beheerde knotbomen aan, rooien 
gevaarlijke bomen en planten een nieuwe dreef aan”.

© Westtoer
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Gistel ligt in het ijzerbekken en is een typisch 
poldergebied waar je als wandelaar of fietser zeker aan 
je trekken komt dankzij de rust en de weidse 
vergezichten. Maar ook aan erfgoed ontbreekt het niet. 
Gistel ligt in het Brugse Ommeland en vormt een ideale 
uitvalsbasis naar de kust en de Westhoek.

Dokter Egide Defever Park
Het park, gelegen langs de Ellestraat, strekt zich 
uit van de Oostmolensite tot bijna aan de kerk. Een 
nieuw inrichtingsplan deelt dit park van anderhalve 
hectare op in een natuurlijke zone waar groen centraal 
staat. Daarnaast zijn er ook actievere zones met ruimte 
voor culturele activiteiten, een boomgaard, een 
picknickplaats, volkstuintjes, bijenkorven… Een 
educatieve en recreatieve trekpleister voor alle inwoners 
en bezoekers van Stad Gistel.

De Groene 62
Een autovrije, groene as voor wandelaars en fietsers. 
Vanaf de oude slagbomen in het centrum van Gistel 
kan je kiezen voor een trip richting kust (de Polders, 
Oostende) of richting het binnenland (het Houtland: 
Wijnendale, Torhout). De zandrug van Gistel vormt een 
zichtbare grens tussen deze twee landschapstypes.

De Golf van Gistel
Een strook ‘verlaten’ polderland, Moere-Nieuwland of 
de Gistelse Moere. Gelegen ten zuiden van Gistel tot 
aan Moere en begrensd door de Moerdijk of 
Waerevaart in het oosten en het Groot Geleed in het 
noorden. Het Groot Geleed is hier een brede stroom die 
vaak omzoomd is met rietkragen, een paradijs voor 
watergebonden diersoorten.

Gistel
IN DE KIJKER

Abdij Ten Putte 
Een schilderachtige abdij met een bijzondere 
geschiedenis. Maak kennis met dit stukje erfgoed via 
een erfgoedwandeling op de abdijsite.

De Oostmolensite 
Een erfgoedsite met een unieke staakmolen omwille van 
zijn dubbele functie en ombouw van staakmolen naar 
torenkotmolen. Een ideaal rustpunt voor vele fietsers en 
wandelaars.

We gingen in gesprek met Wim Aernoudt, Schepen van 
Stad Gistel, bevoegd voor ruimtelijke ordening, wonen, 
onroerend erfgoed, milieu en dierenwelzijn.

Dag Schepen, traditiegetrouw zijn we altijd 
benieuwd naar de mooiste plaats in de stad. 
Wat is jouw favoriete plek in Gistel? 
“Het Dokter Egide Defever Park. In Gistel zetten we deze 
legislatuur bijzonder in op de inrichting van het nieuwe 
stadspark. Het domein ‘Egide Defever’ wordt de 
publieke groene long in de Gistelse stadskern. Het 
inrichtingsplan kreeg een flinke impuls dankzij de familie 
van Dokter Defever. Zij schonken onze stad een 
aanzienlijk bedrag uit de nalatenschap van de dokter 
voor de inrichting van het park. Dit mooie gebaar van 
deze vooraanstaande Gistelse familie is de aanleiding 
om het park te vernoemen naar de dokter. Het 
masterplan is goedgekeurd en we zitten nu in het 
openbaar onderzoek voor de 
omgevingsvergunningsaanvraag. Het is voor mij echt 
aftellen naar de realisatie.”

Over realisaties gesproken, jullie sloten een 
jaar geleden aan bij het werkingsgebied 
van het Regionaal Landschap. Zijn er door 
deze samenwerking al concrete realisaties 
gebeurd?

“Ja, er zijn al heel wat mooie projecten uitgewerkt bij 
particulieren. Maar ook de samenwerking met de 
stadsdiensten verloopt vlot. Later dit jaar zullen we 
samen een blotevoetenpad op de terreinen van onze 
gemeentelijke kinderopvang ‘de Zonnebloem’ inrichten.
Als provincieraadslid ben ik vertrouwd met de werking 
van het Regionaal Landschap. Ik was dus al overtuigd 
van de meerwaarde die deze werking biedt, zowel ten 
aanzien van geïnteresseerde inwoners als van het lokaal 
bestuur. Het is zonder meer een goede keuze van het 
huidig provinciebestuur om middelen vrij te maken en 
het werkingsgebied van het Regionaal Landschap uit  te 
breiden. Zo kreeg onder andere ook Gistel de kans om 
toe te treden en daar was ik dan ook als de kippen bij.”

En mogen we hopen op kippen met gouden 
eieren wat de toekomstplannen voor Gistel 
betreft op vlak van samenwerking met het 
Regionaal Landschap?
“Haha, ja, uiteraard. De beleidskeuze om het Regionaal 
Landschap ook projecten binnen stadskernen te laten 
doen, is nieuw maar wel een belangrijke versterking van 
het aanbod en zeker voor Gistel heel erg interessant.
Ik zie heel wat mogelijkheden om bijvoorbeeld ons 
bijenplan te versterken. Maar ook incentives geven aan 
inwoners om in de eigen tuin werk te maken van een 
meer natuurlijke inrichting. Het zijn maar een paar 
ideeën waar ik erg achter sta.”

Maar ook het landschap is belangrijk. Hoe wil 
het beleid hier op inspelen?
“Gistel ligt volledig in het werkingsgebied van de 
Middenkustpolder, waar we nauw mee samenwerken. 
Tijdens periodes van droogte is er snel een 
captatieverbod en ook verzilting vormt een bedreiging. 
Om hierop een antwoord te kunnen bieden, werken we 
samen met Fluvius aan een hemelwater- en 
droogteplan. 
Wonen in een dorp stond vroeger gelijk aan wonen in 
het landschap. Vandaag zijn dorpen hiervan 
vervreemd. In Zevekote willen we daarom de relatie 
tussen het dorp en het landschap opnieuw versterken. 
Dankzij provinciale middelen (‘DNA van het dorp’) 
stelden we hiervoor ondertussen een masterplan op. 
Een eerste onderzoek wijst expliciet op de relatie met de 
landbouw en het watersysteem, gezien de ligging in de 
polders. Het watersysteem kan een drager zijn voor een 
sterkere beleving van het landschap door de inwoners. 
Zij voelen zich vandaag veel te weinig welkom in het 
omliggende landschap. Met dit plan willen we de lokale 
inpassing van het dorp in het landschap versterken.”

Een veelbelovende traject waar we samen 
met jullie naar uitkijken. Bedankt voor dit 
gesprek.

Wim Aernoudt
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In de natte weilanden van Assebroek, een 
deelgemeente van Brugge, komt een opmerkelijke 
structuur met een oppervlakte van ongeveer 6 ha voor. 
Bij hoge waterstand kan je vanuit de lucht duidelijk vier 
concentrische cirkels waarnemen.

De aard en datering van dit monument is als sinds jaren 
het onderwerp van verhitte discussies. In 2009 
ontsluierde een uitgebreid interdisciplinair onderzoek het 
mysterie rond ‘de cirkel’ van Ver-Assebroek.
Het blijkt om 13de-eeuwse restanten van walgrachten te 
gaan die deel uitmaakten van een toenmalige 
kasteelsite. De grachten waren van elkaar gescheiden 
door aarden, opgehoogde wallen. Centraal stond een 
cirkelvormig opperhof dat waarschijnlijk was omringd 
door een ringmuur. Een unieke morfologische site in 
Vlaanderen.
Dit najaar worden de circulaire structuren zelf 
aangepakt. Centraal komt een uitkijkpunt.

MYSTERIEUZE 
CIRKELS IN DE

Assebroekse Meersen

UGent, Vakgroep Archeologie, Collectie J. Semey

Tip
De Assebroekse Meersen zijn beschermd 

als landschap en eigendom van het 
Agentschap Natuur en Bos. Het 
natuurgebied van ca 65 ha is vrij 

toegankelijk voor wandelaars en fietsers.

Vanaf de 19de eeuw doorsneed een trambedding van 
de voormalige lijn Brugge-Maldegem de site. Om deze 
terug op te waarderen en te bewaren voor de toekomst, 
werd in het kader van het landinrichtingsproject de 
Groene Fietsgordel de trambedding enkele jaren terug 
verwijderd en het omliggende hooiland met 
grachtenstelsel hersteld. 

Element in z’n element
DANKZIJ GROENE 
ELEMENTEN
De speelplaats van de secundaire school Element is een 
schoolvoorbeeld van een groene speelplaats. Zo’n 
groene speelplaats brengt niet alleen meer natuur in de 
buurt maar is ook dynamisch. Want levende natuurlijke 
elementen groeien, zo zal de speelplaats er ieder jaar 
een beetje anders uitzien.

Een wadi is een lichte inzinking in het terrein die zorgt 
voor een tijdelijke opvang van regenwater. Het water 
krijgt de tijd om te infiltreren in de bodem. Een veel beter 
alternatief dan de klassieke afvoer via de riolering. 
Water is bovendien een uitstekend spelelement. Tijdens 
droge periodes staat er geen water in de wadi maar 
ook het glooiende terrein nodigt uit om te spelen. Voeg 
nog wat bomen of struiken toe, leg wat 
evenwichtsbalken of plaats een palenbos en je krijgt een 
speelheuvel met uitdaging. 

Maar ook losse, houten stammen van harde 
houtsoorten (Robinia, kastanje, eik…) zijn ideaal: niet 
alleen als bouw- en spelelement maar ook voor de 
natuur, zeker als de stammen niet geïmpregneerd zijn 
met gif tegen insecten of rot zodat ook kleine 
kriebelbeestjes mee profiteren. Bovendien is het hout 
afkomstig van snoeihout van boomverzorgers uit de 
buurt. Duurzaam en lokaal hout dus.

Schaduwbomen zullen op termijn zorgen voor de 
nodige verkoeling maar ook de wilgenhut is een ideaal 
schaduwplekje.

Langs de rand van het domein staan struikengordels 
en hagen die een visuele barrière vormen met de 
omgeving. Zolang die klein zijn, maait Element bewust 
minder in die zone. Op die manier geven ze 
streekeigen kruiden de kans om spontaan op te 
komen en te bloeien. Dergelijke planten zijn mooi maar 
ook veel sterker dan aangeplante soortgenoten. 
Bovendien bevatten ze veel nectar voor bestuivende 
insecten.

Een school met een 10 op 10 voor zijn groenrapport.

wadi

wilgenhut

losse, houten
stammen

streekeigen kruiden
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LANDSCHAPSPLAN 
BRENGTgroen in de praktijk
OF DE PRAKTIJK IN ‘T GROEN
In het voorjaar van 2017 kreeg collega Leen een 
telefoontje van Delphine Dewulf uit Veldegem. Nu de 
woning van Delphine en echtgenoot Kim bijna af is, 
willen ze nadenken over de landschappelijke inrichting 
van het stuk grond bij de woning. Ze vragen zich af of 
het Regionaal Landschap iets voor hen kan betekenen. 
Tijdens een plaatsbezoek bekijkt Leen de 
mogelijkheden. Er zijn al heel wat kleinschalige 
landschapselementen aanwezig op het terrein zoals de 
oude hagen, knotbomen en nog enkele restanten van 
hoogstammige fruitbomen. Toch willen Delphine en 
Kim graag wat extra beplanting om nog meer in het 
groen te zitten.

De kleine oppervlakte van het perceel palend aan de 
woning en de beperkte mogelijkheden om nog meer 
landschappelijke elementen aan het geheel toe te 
voegen, doen Leen twijfelen. Kan dit een volwaardig 
landschapsplan voor het Regionaal Landschap zijn? 
Om daarvoor in aanmerking te komen, moet er immers 
een duidelijke meerwaarde zijn voor het omliggende 
landschap. Maar de twijfel is van korte duur want ook 
de aanpalende weide blijkt eigendom te zijn van 
Delphine en Kim, al is die op dat moment nog in gebruik 
door een landbouwer. Bovendien is Delphine als 
psychologe overtuigt van de kracht van de natuur en wil 
ze de weide ook therapeutisch gebruiken om er met 
kinderen en volwassenen tot verstilling te komen en te 
herbronnen.

Met dit toekomstperspectief in gedachten wordt een 
eerste, kleinschalig plan uitgetekend en uitgevoerd. Leen 
spreekt af dat de eigenaars opnieuw contact opnemen 
als de weide vrijkomt om de verdere inkleding van de 
volledige site te bekijken.

In het voorjaar van 2022 is het dan zover. Een tweede 
plan wordt uitgewerkt maar dit keer is de insteek veel 
landschappelijker. Nu is er immers ruimte voor een 
lange, streekeigen heg rond het volledige perceel, een 
heuse hoogstammige boomgaard, enkele extra solitaire 

schaduwbomen verderop in de weide en vogelbosjes 
om extra nest- en voedselgelegenheden te creëren. 
Komende winter gaat de landschapswacht (sociale 
tewerkstelling) met dit landschapsplan aan de slag en 
daarmee komt, met een onderbreking van enkele jaren, 
ook het einde van de aanplantingen in zicht. Dankzij 
deze vruchtbare samenwerking kunnen mens en dier nu 
en in de toekomst volop genieten van deze 
landschappelijke inrichting. 

Leen hoort graag van Delphine en Kim hoe de groene 
inkleding verder evolueert en komt graag eens bij hen 
terug om het met eigen ogen te aanschouwen.

Tip
Heb jij ook een stukje grond dat je op een 
natuurlijke en landschappelijke manier wil 
inrichten? We denken graag met je mee. 

Geef een seintje via 
landschap@rlhp.be en één van onze 

medewerkers neemt contact met jou op.

IS TERUG IN ONZE STREEK
De bever

Al een tweetal jaar gonst het van de geruchten maar nu 
zijn de bewijzen overweldigend: de bever is terug van 
weggeweest, ook in onze regio. Onmiskenbare 
knaagsporen, verschillende filmopnames via 
automatische wildcamera’s en talrijke 
zichtwaarnemingen langs het kanaal in Beernem en 
Oostkamp, op de ringvaart rond Brugge tot zelfs in een 
woonwijk in Sint-Jozef (Brugge) nemen alle twijfels weg.

Halverwege de 19de eeuw verdween de bever uit 
Vlaanderen door overbejaging. Maar twintig jaar 
geleden begon de bever vanuit Wallonië aan een 
langzame terugkeer. De laatste tien jaar gaat het hard 
en enkel het noorden van onze provincie bleef beverloos. 
Tot nu dus. Waarschijnlijk kwamen de dieren via de 
Schelde en de Gentse Ringvaart onze richting uit. Om 
hoeveel dieren het momenteel precies gaat, is 
onduidelijk. Ondanks hun relatief grote lichaamslengte 
-van neus tot staartpunt tot wel 130 cm- en verrassend 
zware gewicht -tot soms meer dan 35 kg- laten bevers 
zich maar moeilijk zien. Het zijn immers nachtdieren.

Zoals elders in Vlaanderen is het wellicht een kwestie 
van tijd vooraleer de bever zich ook hier zal beginnen 
voortplanten. Maar de kans dat we bij ons tijdens een 
wandeling langs het water plots zo’n grote, majestueuze 
beverburcht zien zoals we die kennen vanuit 
televisiedocumentaires, is echter klein. Ook wanneer en 
waar de bevers verder nog zullen opduiken, is niet te 
voorspellen.

… als je zelf (sporen van) een bever opmerkt, 
je dat mag doorgeven aan het Regionaal 

Landschap? Stuur een mailtje naar 
info@rlhp.be en wij volgen het verder op.

Tip
Wil je meer weten over bevers en hun 

relatie tot het landschap? Benieuwd naar 
hoe je knaagschade aan bomen kunt 

vermijden? Kom dan zeker naar de
Landschapsdag op 22 oktober.
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Tip
De begeleide wandelingen zijn 

beperkt tot max. 25 deelnemers. 
De wandelingen gaan door van 

11u – 12u en van 13u – 14u. 
Snel inschrijven is de boodschap.

Kom met het ganse gezin een hele dag genieten van 
workshops, demonstraties, spelen, rondleidingen en 
activiteiten. Voor de lekkerbekken is er een feestplein met 
heerlijke streekproducten, livemuziek en kindvriendelijke 
randanimatie. Dit jaar staan de dieren van het bos in de 
kijker.

25 september 2022
10 tot 18 uur

Begeleide wandelingen voor volwassenen:
• Diersporen: speur mee naar sporen van bosdieren
• Nestbomen: heel wat dieren leven op bomen en 

maken er zelfs hun nest in.
• Het ecosysteem eik: meer dan honderden 

diersoorten leven in, op of van de eik.
• Insectenwandeling: insecten zijn zeer belangrijk in 

een gezond bos.

een tipje van de sluier: 
Een bosdierenplein met o.a. Olympische 
Bosdierenspelen, egelgolf en waterdierenyoga.
Een feestplein met een goochelaar, theater 
Hoetchatcha en heel wat livemuziek.
Een bosmarkt met lokale kunstenaars, 
natuurorganisaties, bostheater-en dans.
En nog veel meer.

dieren van het bos
thema

BOSSNOEPTOCHT MET HERFSTPICKNICK
Voor gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar
Zondag 23 oktober ’22, van 10u tot 13u30
Help de dieren in het bos met het verzamelen van 
voedsel en ontdek wat lekker of vies is. Na de wandeling 
schuif je aan bij het bosbuffet: een rijkelijk gevulde tafel 
met kastanjechocolademelk, bosbessenconfituur en 
nog veel meer.

“GOESTING” OM GIDS TE WORDEN? 
Ben je gefascineerd door de natuur en wil je je kennis 
hierover graag delen met anderen? Ben je enthousiast 
en werk je graag met mensen samen? Kan je je af en toe 
vrij maken tijdens de schooluren en/of het weekend? 
Dan ben jij de gids die we zoeken.
Begin 2023 organiseren we een begeleiderscursus voor 
de regio Bulskampveld – Tillegembos. Je krijgt een 
aantal basisvaardigheden aangereikt en maakt kennis 
met het uitgebreide aanbod. Heb je alles onder de knie, 
dan trek je samen met klassen en andere groepen de 
West-Vlaamse natuur in.
Ontdek de data en schrijf je alvast in via: 
bulskampveld@west-vlaanderen.be

PRAKTISCH
Prijs? Volwassenen: €15,
kinderen onder 12 jaar: €7,5
Inschrijven? Scan de QR code voor meer 
info of om in te schrijven
Hoe? Inschrijven is verplicht, 
max. 50 deelnemers

TussenUiTje
WINTERVUUR IN TILLEGEM

Samen rond een kampvuur in het bos. 
Ideaal om je te warmen tijdens de 

wintermaanden en te genieten van een 
natuurlijke versnapering.

Zondag 4 december, 18u - 22u
Tillegem

Scan hier voor meer
info of om in te schrijven
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ONDER DE VLEUGELS VAN RLHP
Vleermuizen

Dat vleermuizen nood hebben aan beschermingsacties, 
dat is een feit. Dat vleermuizen er ook effectief baat bij 
hebben, is gelukkig geen fabel. In de decennia na WOII 
kenden de meeste soorten vleermuizen in Europa en 
elders in de wereld een heel zware terugval. 
Pesticidegebruik, de uitkleding van het landschap, 
verstedelijking… samen eisten ze een zware tol.

Vanaf 1980 kwam daarom de eerste wettelijke 
bescherming. In de jaren ‘90 werden geleidelijk de 
eerste grote beschermingsacties uitgewerkt. In 
Vlaanderen kregen die een serieuze boost dankzij het 
Soortenbeschermingsprogramma (SBP) vleermuizen, 
dat in september 2018 van start ging.

VLEERMUIZEN ONDER DE VLEUGELS VAN DE 
REGIONALE LANDSCHAPPEN
Van alle diergroepen laten vleermuizen zich misschien 
nog het minst opsluiten in ‘netjes door de mens 
afgebakende’ natuurgebieden: ze gebruiken het hele 
landschap, inclusief bomen en gebouwen, om jaarrond 
te overleven. Vleermuizen zijn dus perfecte 
ambassadeurs voor een doordacht landschapsbeheer. 
Geen wonder dat de Regionale Landschappen een 
belangrijke partner zijn in de uitvoering van het SBP 
vleermuizen.

… het Regionaal Landschap Houtland & 
Polders de afgelopen jaren enkele tientallen 
winterverblijfplaatsen voor vleermuizen liet 

herstellen of inrichten?

Vleermuizen overwinteren van november tot maart op 
plaatsen met een hoge luchtvochtigheid en waar het 
niet vriest. Soms zoeken ze beschutting in een dikke holle 
boom, maar heel wat soorten overwinteren ook graag 
in bv. ruïnes, bunkers, ijskelders,…. Dat soort goed 
afgesloten grotachtige objecten zijn ook veiliger dan een 
boom die elk moment geveld kan worden. Dergelijke 
degelijk afgesloten grotachtige objecten zijn veel veiliger 
dan een boom die elk moment kan geveld worden. 
Vleermuizen ontdekken ze vanzelf en blijven er vaak 
jarenlang, elke winter naar terugkeren. Niet alleen goed 
voor de natuur -want ook vlinders en amfibieën 
overwinteren er vaak- maar ook een mooie 
opwaardering van veelal historische erfgoedobjecten in 
het landschap.

Tip
Meer weten over vleermuizen? Op de 
website van Ecopedia kan je heel wat 

informatie rond natuur-, groen- en 
bosbeheer terugvinden. Het wikipedia 

voor planten en dieren.

Helemaal mee?
En zo zijn we weer helemaal rond. Check hier of je weer 
helemaal mee bent. We delen 3 bonnen uit voor een 
100 % West-Vlaams streekproducten pakket.
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VRAGEN
1. Wat zijn de mysterieuze cirkels in de Assebroekse 

Meersen?
2. Welke nieuwe vorm van valorisatie van houtsnippers 

wordt in het Beverhoutsveld uitgetest?
3. Voor welke dieren richtte het Regionaal Landschap 

Houtland & Polders verschillende winterverblijven in?
4. Wat is de naam van een voormalige abdijsite te 

Lissewege die in deze editie aan bod komt?
5. Hoe wordt een ‘plas-dras zonnepomp’ nog 

genoemd?
6. In welke stad ligt het Dokter Egide Defever Park?
7. Hoe heet het dier waarvan recente waarnemingen 

wijzen op zijn terugkeer in onze regio?
8. Traditionele maar ondertussen grotendeels verloren 

gegane ambacht door de opkomst van de prik- en 
schrikdraad.

9. Wat is de nieuwe naam voor de samenaankoop 
‘Behaag het Houtland’?

HET CODEWOORD GEVONDEN?
Mail je antwoord voor eind oktober naar
wedstrijd@rlhp.be met als onderwerp 
‘Helemaal mee?’. De winnaar wordt persoonlijk 
verwittigd.

Vleermuisbunker in de Vallei van de Zuidleie
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Na de zomer gaan we nazomeren.


