SAMEN VOOR
EEN GROENE
WESTHOEK

VOORWOORD
Samen met alle inwoners van de Westhoek willen we werken aan de bijzondere landschappen
van deze prachtige streek. Dagelijks gaan onze teams op pad om het authentieke landschap
te herstellen of waar mogelijk te vergroenen. Een haag langs een afsluiting, een bomenrij in
de weide,... Ga jij ook aan de slag als landschapsbouwer?
Iedereen vaart er wel bij: jijzelf leeft in een aangename en gezonde
omgeving, bezoekers genieten van de groene regio en ook vele
dieren zijn dankbaar voor zo’n natuurlijke leefomgeving.
De regionale landschappen West-Vlaamse Heuvels en IJzer & Polder
sloegen de handen in elkaar om deze brochure te ontwikkelen.
Hiermee willen we inwoners steunen om zelf een steentje bij te
dragen tot een omgeving waar het aangenaam leven is.

De brochure legt uit welke planten en dieren typisch zijn voor de
streek, waarop je beter let bij de aanplanting, hoe je jouw groene
plek avontuurlijk inricht voor kinderen en hoe het regionaal landschap bij dit alles kan helpen.
De brochure geeft een eerste aanzet tot een prachtig landschap bij
jou in de buurt. Veel leesplezier!
Guido Decorte, voorzitter
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SAMEN PLANNEN
EN PLANTEN
Het regionaal landschap stimuleert inwoners
om het landschap te herontdekken en te
herwaarderen. Daarom bieden we landbouwers en particulieren die op het
platteland wonen de kans om, met onze
begeleiding, het buitengebied met een
groen kleedje te verfraaien.
PLANNEN MAKEN

We starten met een verkennend plaatsbezoek waarbij we jouw
wensen, de mogelijkheden van het terrein en de typische plantensoorten die er groeien, bekijken. In de leemstreek bijvoorbeeld
komen veel meer soorten voor dan in de zandleemstreek. In de
Westhoek bestaat de bodem vooral uit zandleem, behalve in de
polders en het heuvellandschap, waar we respectievelijk klei en
leem in de bodem vinden.
Daarna ontwerpen we een landschaps(bedrijfs)plan met hagen,
heggen, houtkanten,... En waarom geen boomgaard in of een
knotbomenrij rond de weide? Of schuilt er in de omgeving een
uitgelezen locatie om een veedrinkpoel te graven?

HET PLANTSEIZOEN BREEKT AAN
Na een zorgvuldige bespreking leggen we dan een eindplan vast.
Na het plannen volgt het planten! We vertrouwen deze taak toe
aan een ploeg van vier tot zes groenarbeiders begeleid door een
instructeur. Na het aanplanten hechten we ook belang aan een
verder onderhoud.
Het regionaal landschap engageert zich om het plantmateriaal
aan te kopen, de werken uit te voeren en één à twee jaar de nazorg
van de aanplantingen te garanderen. De aanvrager kan vaak
rekenen op financiële ondersteuning.
Wij planten steeds bomen en struiken “van hier” aan.
Deze inheemse planten zijn beter resistent tegen ziektes.
We laten zaden en bessen van de moederplant oogsten en erkende
boomkwekerijen kweken de planten op. Hierdoor zijn we er zeker
van dat ons plantmateriaal streekeigen is.

STAP 1: bel 057 23 08 50 als je in Heuvelland, Ieper, Mesen,
Poperinge, Vleteren of Zonnebeke woont en 051 54 59 62 als
je in Alveringem, Diksmuide, Houthulst, Koekelare, Kortemark,
Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge of Veurne woont.
STAP 2: wij komen bij jou langs en samen stellen we een plan op.
STAP 3: alle planten gaan de grond in.
STAP 4: af en toe een snoeibeurt kan geen kwaad.

-----------------------Plant jij een boomgaard in of
een knotbomenrij rond de weide?
------------------------
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Typisch voor het landschap in onze streek zijn BOOMGAARD
vond je bij iedere boerderij een eigen boomgaard in de
de verschillende “kleine landschapselementen”. Vroeger
weide. Meestal omzoomde een meidoornhaag deze weide.
We sommen ze voor jou graag even op.
Oude fruitrassen zorgden voor een divers palet aan smaken.
HAGEN, HEGGEN EN HOUTKANTEN
Wat is het verschil tussen een haag, een heg en een houtkant?
Een haag snoei je jaarlijks, terwijl een heg vrij mag uitgroeien en
een houtkant zelfs tot tien meter breed gaat. Bij het planten van
een haag zet je het best drie tot vier planten per meter. Voorzie
twee planten per meter voor een heg en voor een houtkant slechts
één plant. Een houtkant telt wel meerdere rijen planten.
Tot de streekeigen soorten behoren onder andere meidoorn,
sleedoorn, haagbeuk, hondsroos en olm.
In een houtkant combineren we dikwijls “hardhoutsoorten”, zoals
eik, met “zachthoutsoorten”, zoals populier. Vaak planten we aan
de zuidzijde ook bloeiers aan, zoals de gelderse roos, voor een
mooi esthetisch en ecologisch effect.

Wij planten hoogstamfruitbomen aan, zodat het vee onder
de boomgaard kan grazen.
Bij de aanplant beschermen we de bomen tegen beschadiging,
zoals vraatschade door vee. We letten er ook op dat de schors niet
beschadigd wordt door wrijfschade van de boomsteunpaal.
Dit geldt uiteraard ook voor niet-fruitbomen.

-----------------------Waarom zelf geen statige lindeboom
aanplanten langs de oprijlaan?
Een aloude traditie.
------------------------

KNOTBOOM
Een knotboom noemen we hier ook wel eens een “bollaert” of
een “kopwilg”. Het is een boom waarvan de stam op een bepaalde
hoogte wordt ingekort. Op die ingekorte stam vormt zich een krans
van nieuwe takken. Wanneer de nieuwe takken periodiek worden
afgezet tot tegen de stam, ontstaat een bolvormige verdikking
(de knot).

De provincie ontwikkelde enkele interessante brochures hierover.
Het boek Plant goed! download je op onze website. Beknopte
fiches boordevol plant- en onderhoudtips haal je gratis af bij ons.

BOMENRIJ EN SOLITAIRE BOMEN
Bomenrijen zien we meestal langs wegen of perceelsgrenzen.
Soms integreren ze ook storende elementen in het landschap,
bijvoorbeeld een bomenrij langsheen een loods.
Solitaire bomen vormden vroeger vaak een herkenningspunt in het
landschap, zoals bij een kapel. En waarom zelf geen statige
lindeboom aanplanten langs de oprijlaan, een aloude traditie?

POELEN
Poelen zijn van onschatbare waarde voor heel wat dieren. Een poel
graven in de nabijheid van hagen, houtkanten of een bosje?
Wie weet vind je er binnenkort wel de zeldzame kamsalamander.
Koeien of paarden lessen maar al te graag hun dorst in een
natuurlijke veedrinkplaats.

VIJF GOUDEN TIPS VOOR HET PLANTEN VAN JOUW BOOM
- Zet de juiste plant op de juiste plaats! Surf hiervoor naar
www.plantvanhier.be
- Planten doe je wanneer de planten in rust zijn, van halfweg
november tot half maart.
- Let op met de plantafstanden tot gebouwen en andere bomen.
Bomen groeien nog veel!
- Zorg voor een goede bescherming tegen grazers.
- Maak je plantput diep en groot genoeg. Zorg ervoor dat de
hoogste wortels net onder de grond zitten.
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FRUITIGE
OMGEVING
Een appeltje voor de dorst, iemand een peer KIES JE RAS!
soorten en rassen kies je nu het best? Hou rekening met
stoven, de kers op de taart, de appel valt niet Welke
de bestuiving. Weet dat overvloedige bloei niet noodzakelijk
ver van de boom,... Fruit maakt niet alleen
veel fruit in je mand brengt. Hou daarom bij de rassenkeuze zeker
rekening met een garantie op vruchtzetting, hetzij door zelfbeonze taal kleurrijk, maar ook onze tuin!
stuiving of door geschikte kruisbestuiving. Dit laatste betekent
Een hoogstamfruitboomgaard biedt dan ook dat het stuifmeel afkomstig is van een andere plant.
vele voordelen: een groene long in de
Kies je soorten en rassen op basis van bestuivingstabellen en
omgeving en uiteraard heel veel lekkers.
mik op enkele goede bestuivers per fruitsoort. In particuliere
LEKKERE SCHAPEMULE
Deze zeer “te pruimen” boomgaarden behoren bovendien tot
ons cultureel erfgoed. Bepaalde rassen gaan terug tot in de late
Middeleeuwen, bijvoorbeeld de pruimen “Reine-Claude d’Oullins”
en “Queen Victoria”. De naamgeving spreekt soms al boekdelen.
Of wat dacht je van de “President van Dievoet” of de “Keuleman”,
ook wel “Schapemule” genoemd.
Tegenwoordig groeit de vraag naar oude, bewaarbare, aromatische,
ziekteresistente en inheemse fruitrassen opnieuw. Om culinaire
redenen, uit pure nostalgie of door het streven naar authenticiteit.
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boomgaarden raden we ten minste 20 procent goede bestuivers aan.
Let er ook op dat je effectief het ras koopt dat in de bestuivingstabel beschreven is.
DEZE TABELLEN KUN JE VINDEN IN HET BOEK
“Hoogstamfruitbomen in West-Vlaanderen”, een interessante
uitgave van de provincie waar je alles over fruitbomen terugvindt.
Je kunt het boek ook op de website www.rlijp.be raadplegen.

SOORTEN DIE WIJ GEBRUIKEN BIJ
AANPLANTINGEN:
APPEL
Transparente de Croncels, Jacques Lebel, Keuleman,
Franse Bellefleur, Colapuis, Veurnse Renet, Président van Dievoet,
Sterappel, Trezeke Meyers, Franse Renet, Court Pendu Rosat,
Eijsdener Klumpke
PEER
Bon Chrétien Williams, Bruine kriekpeer, Conférence, Légipont,
Joséphine de Malines, Saint-Rémy
PRUIM
Reine Claude d’Althan, Queen Victoria, Reine Claude d’Oullins,
Bleue de Belgique
KERS
Castor, Early Rivers

-----------------------Inheemse fruitrassen bewaren
beter en worden
niet zo snel ziek.
------------------------
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Bloeiende appelboom © Yves
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Een jaarlijkse snoeibeurt ©

Jeroen Mentens

AANPLANTEN
...EN DAARNA?
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Het aanplanten van fris nieuw groen mag je
nog zo goed doen, het uiteindelijke resultaat
laat te wensen over als je de planten
nadien niet correct onderhoudt. Maar laat je
niet afschrikken, want beheren kun je leren.
Hieronder enkele basisregels die een lang
groen leven garanderen.
HAGEN
Om een fijn vertakte haag te bekomen, kun je het best na de
aanplant de jonge planten insnoeien. Dit mag gerust vrij drastisch
gebeuren, waarbij je de twijgen tot de helft inkort. De daaropvolgende winter kan je deze snoei nog eens herhalen om extra
vertakking te stimuleren.
Na twee à drie jaar kan je van start gaan met de eigenlijke haagsnoei. Hou er rekening mee dat je de haag onderaan steeds iets
breder laat uitgroeien dan bovenaan. Hierdoor krijgt de haag ook
onderaan voldoende licht. Bereikt de haag de gewenste hoogte?
Laat ze dan elk jaar 3 centimeter groeien i.p.v. ze telkens op
dezelfde hoogte af te scheren. Na tien jaar kun je ineens
30 centimeter snoeien en herhaalt het proces zich. Zo kan
je haag je leven lang gezond blijven!
Scheer je haag ook niet te smal. Een haag van 1 à 1,20 meter
breed biedt meer geschikte nest- en schuilgelegenheid voor
allerlei dieren. Een haag die je eerder strak wenst te houden, zal
je een tweetal keer per jaar moeten scheren. Een eerste keer in

de loop van juni en een tweede keer in september. Mag je haag
daarentegen wat vrijer uitgroeien, dan kun je je beperken tot één
scheerbeurt per jaar in juli, of eventueel zelfs in de winter, maar
niet bij strenge vorst.

HEGGEN

Heggen vergen minder onderhoud. Slechts om de twee à drie
jaar zet je er de haagschaar in. Ideaal dus voor een bloemen- en
bessenrijke struikgordel, want door het niet jaarlijks scheren
krijgen bloemen en bessen de kans zich te ontwikkelen. Hou er wel
rekening mee dat een heg dan ook wat breder zal uitgroeien.
OM JE HAGEN EN HEGGEN TE SCHEREN, kun je ook een
beroep doen op ’t Boerenlandschap vzw.
Met een zaagbladmachine of houtrotor komen zij je haag onderhouden. Alle informatie op www.boerenlandschap.be

KNOTBOMEN
Bij knotbomen is het doel een knot te bekomen op een hoogte van
2 à 2,5 meter. Gedurende de eerste jaren beperkt het onderhoud
zich tot het verwijderen van alle scheuten die zich ontwikkelen
langs de stam. Doe dit in een zo vroeg mogelijk stadium, dan zijn
de wonden het kleinst. De scheuten die zich bovenaan ontwikkelen,
op de gewenste knothoogte, laat je staan. Na enkele jaren kan
je de knotboom voor het eerst echt knotten. Voer knotwerken uit
tijdens de winter, maar niet bij strenge vorst.
Afhankelijk van de boomsoort dient het knotten om de vijf à tien
jaar uitgevoerd te worden. Bij wilgen en populieren zal dit eerder
om de vijf à zes jaar zijn, bij eiken eerder om de acht à tien jaar.

Een knotbomenrij kun je beter gefaseerd knotten, zodat een
afwisseling van wel en niet geknotte bomen ontstaat.
Niet alleen spreid je hiermee het werk, het is ook landschappelijk
en ecologisch interessant. Wie weet vormt jouw knotbomenrij wel
een veilige thuis voor een koppeltje steenuilen?
Eenmaal je een boom als knotboom beheert, moet je dit zo blijven
doen. Anders zullen de takken te zwaar op de knot wegen en
kunnen ze uitscheuren.
ONTBREEKT HET JE AAN TIJD, MATERIAAL OF KENNIS OM
ZELF TE KNOTTEN? Schakel onze hulp in.
Wij brengen knotters en eigenaars van knotbomen samen!
Bel ons op 051 54 59 62 of 057 23 08 56.

HOOGSTAMFRUITBOMEN
De snoei is afhankelijk van de fase waarin de boom zich bevindt en
verdelen we onder in de vorm- en de onderhoudssnoei.
In de eerste jaren na aanplant pas je de vormsnoei toe. Een
belangrijk stadium, want dan worden de gesteltakken en de boomvorm opgebouwd die later de basis van je boom vormen.
Na drie à twaalf jaar (afhankelijk van de fruitsoort en het ras) kun
je smullen van het fruit. Vanaf dan zorg je dat lucht en (zon)licht
doordringen tot diep in de kruin. Deze onderhoudssnoei garandeert een gezonde boom met een grote en heerlijke fruitopbrengst.
Geregeld organiseren wij een SNOEICURSUS om je hoogstamfruitbomen in vorm te houden. Hou onze activiteitenkalender op
www.rlijp.be en www.rlwh.be in het oog!
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VEEL LEVEN
OP DE BUITEN
De afgelopen decennia is de natuurrijkdom
van ons platteland in een razend tempo
achteruitgegaan. Boerenzwaluwen of
veldleeuweriken zien we nog zelden.
Willen we deze beestjes nog een toekomst geven, dan moeten we
nu maatregelen nemen. Ook jij kan hierbij helpen!

DIEREN IN NESTEN
Oudere knotwilgen bieden een ideaal onderkomen voor de
steenuil. Het uiltje verschanst zich in de holtes. Staat er geen
knotboom in jouw omgeving? Hang dan een speciale nestbak
op. Ook de kerkuil en de torenvalk help je hiermee. Je krijgt er
geweldige muizenvangers voor in ruil.
Zwaluwen help je door een kunstnest te plaatsen. Nog veel beter
graaf je een poel, zodat ze zelf een nest kunnen maken met modder.
Talloze amfibieën maken ook dankbaar gebruik van deze poel.

Een campagne van
provincie West-Vlaanderen

DE RAKKERS VAN DE AKKERS

Akker- en weidevogels zoals kiekendieven en grutto’s maken hun
nesten, zoals de naam al aangeeft, op akkers of in weilanden. Vele
jongen overleven de maai- of dorsmachines niet. In samenspraak
met de landbouwers beschermen we de nesten of stellen we de
maaidatum uit.
Een veilig nest is één iets, maar voedsel vinden is minstens even
belangrijk. Daarom vragen we landbouwers om akkerranden aan
te leggen en graanpercelen in te zaaien. In plaats van de tarwe,
haver of gerst te oogsten, blijft deze op de akker staan gedurende
heel de winter als luxueus gedekte tafel voor typische akkervogels
zoals geelgorzen, ringmussen en veldleeuweriken.

BIJZONDERE BEESTJES
Imkers en natuurbeschermers luiden de alarmklok alsmaar luider.
De bijenpopulatie op ons platteland en de rest van de wereld
neemt onrustwekkend af. Zonder bijen en hommels geen bloemen
in de tuin en... geen appels aan de bomen. Naar schatting ruim
één derde van ‘s werelds landbouwgewassen hangt af van insecten
voor de bestuiving ervan.

aantal verschillende rassen op akkers en in boomgaarden erg af.
Bijen en hommels kunnen vandaag best een beetje hulp
gebruiken! Zorg dus voor bijvriendelijke planten of zaai een
bloemenweide in en vermijd pesticiden.
De brochure “BOER&BIJ, EEN BIJZONDERE SAMENWERKING”
helpt je op weg!
Bekijk zeker ook dit
BIJzondere filmpje!

-----------------------Als we zeldzame beestjes
nog een toekomst willen geven,
dan moeten we nu maatregelen nemen.
Ook jij kan hierbij helpen!
------------------------

Tuinen en bermen zijn vandaag ‘te proper’ voor bijen. We maaien ze
te vaak en verwijderen het onkruid te snel. Daarbovenop neemt het
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Steenuil © Yves Adams
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EEN TUIN
VOL AVONTUUR
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Waar brengen kinderen bij mooi weer de
SPETTER LEKKER IN HET WATER
JE EIGEN DIERENTUIN
In de zomer kan een ondiepe teil water (tot 20 cm) in de tuin niet
zin in huisdieren, dan zijn er talloze andere ideetjes voor
meeste tijd door? Goed geraden: in de eigen ontbreken voor spetterend speelplezier. Heb je een regenput dan Geen
leven in de tuin! Bouw met je kinderen een insectenhotel en er
tuin! Trampolinespringen of met krijt tekenen kun je een handpomp installeren en maken de kinderen hun eigen opent zich een fascinerende wereld. In combinatie met een stukje
rivier, vijver of modderpoel. Een regenton is een eenvoudig
bloemenweide is dit een paradijs voor kriebelbeestjes. Wissel
op het terras mag dan wel leuk zijn, wat
alternatief. Maar het kan nog simpeler: laat de kinderen met
de lengte van het gras af op sommige stukken en maai er een
kinderen écht willen is een kamp,
zelfgeplukte kruiden hun heksendrank brouwen in een emmer of
kronkelend pad doorheen voor padvinders op ontdekkingsreis.
hang
de
tuinslang
eens
in
een
boom:
een
natuurdouche!
Voor
iets
Tenslotte blijft een nestkastje ophangen (zuid-oostgericht) aan
een spannend bosje of een snoeptuin.
OP KAMP IN DE TUIN
Niets is zo leuk voor kinderen als even ontsnappen aan het ouderlijk gezag en zich terug te trekken in hun kamp. Dat kan heel eenvoudig: span een flink touw tussen twee bomen en zorg voor een
deken, tapijt of enkele lakens. Voor wie meer plaats heeft zorgt
een wiglo van gevlochten wilgentakken voor een levende tipi.
Zorg voor een flinke voorraad takken (snoeiafval) of stukken stam.
Zo laten de kinderen hun fantasie de vrije loop bij het bouwen van
hun kamp. Voor wie één of meerdere grote bomen heeft, maakt
een boomhut met een klimtouw of zelfgemaakte klimladder het
kindergeluk compleet.

EEN SPEELBOS IN EEN HANDOMDRAAI
In elke tuin past wel een speelbosje. Groot hoeft dat niet te zijn:
een verloren hoek waar één of twee hazelaars of vlierstruiken in
passen. Kinderen kunnen er zich heerlijk in verstoppen en er mag
al eens een tak afbreken. Zorg ook voor een heuvel, holletje of
zitput in het kinderbos. Met een simpele berg aarde raak je al een
heel eind ver: rollen, hollen, fietsen en verhalen vertellen op de
berg. Heb je plaats voor een klimboom, dan zijn de kinderen niet
meer weg te slaan uit hun bos. In de winter zorgt een voederplank
bij de struiken voor veel kijkplezier.

oudere kinderen zorgt een houten paadje net boven de tuinvijver
dan weer voor uren turen naar al wat leeft in het water.

Een tuinvijver en jonge kinderen zijn een gevaarlijke combinatie.
Een afrastering van kastanjepaaltjes of een betonijzernet vlak
onder het wateroppervlak zijn goedkope manieren om ongevallen
te voorkomen.

EEN TUIN OM VAN TE SNOEPEN
Geef de kinderen een deel van de fruit- en groentetuin waar ze
zelf mogen planten en oogsten. En waarom geen sneukelhaag
aanleggen met witte, rode en zwarte bessen? Met een mengeling
van framboos, aalbes, zwarte bes, zwarte moerbei en kruisbes
krijg je een heerlijke haag!

een boom een topper met piepend jong leven in het voorjaar!

ZIN VOOR AVONTUUR IN DE NATUUR MET JE KINDEREN?
Via deze links vind je onze gouden tips voor dolle pret met de (klein-)
kinderen in het bos of een te gek feestje met het gezin in het groen.
www.scharrelkids.be
www.rlijp.be/speureninhetbos
www.lne.be/themas/natuur-en-milieueducatie
(klik onder het luik natuurbeleving en vergroening)

-----------------------Zorg voor een ﬂinke voorraad takken.
Zo laten de kinderen hun fantasie
de vrije loop bij het bouwen
van hun kamp.
------------------------
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EEN TUIN
OM TE GENIETEN
De natuur is overal, ook in je achtertuin.
Door tuinen ecologisch in te richten worden
ze opnieuw een thuis voor vogels, vlinders
en allerlei inheemse planten en kruiden.
Genieten en plezier beleven aan wat de tuin
te bieden heeft, is eenvoudiger dan je denkt!

Eén egel eet tot wel veertig slakken per nacht! Laat die slakkenkorrels dus maar achterwege!

LAAT HET GRAS MAAR GROEIEN

WILD VAN JE TUIN?

Misschien heb je wel ergens een stukje gazon dat perfect geschikt
is om in te richten als bloemenweide? Een gemillimeterd gazon
biedt immers amper voedsel aan dieren, terwijl een bloemenweide
gonst van het (insecten)leven.
Toch liever een gazon? Het is echt niet nodig om die klavers en
madeliefjes in je gazon te lijf te gaan met allerlei herbiciden.
Nog al te snel grijpen we naar allerlei bestrijdingsmiddelen.
Zonder is echter nog steeds veel gezonder! Niet enkel voor jezelf,
maar ook voor alle leven rondom je. Steek beter je energie, en je
geld, in een natuurrijke tuin en laat de kool- en pimpelmezen
de rupsen oppeuzelen, ze zijn er verzot op! Om een nest jongen
groot te brengen, vangen ze maar liefst meer dan tienduizend
rupsen! Van een natuurlijke insectenverdelger gesproken.
Egels doen niets liever dan de slakken uit je tuin verorberen.
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Op www.zonderisgezonder.be vind je allerlei praktische tips
om ongewenste dieren, planten, plagen en ziekten te bestrijden
zonder pesticiden.

Een natuurrijke tuin is zeker geen synoniem voor een verwilderde
tuin. Heb je een kleine stadstuin, een gezinstuin met veel
speelruimte of een tuin waarin je ook wel wat fruit, bessen,
kruiden wilt? Het maakt in principe niets uit. De spelregels
van de ecologische tuin blijven toepasbaar.

-----------------------Genieten en plezier beleven is
eenvoudiger dan je denkt.
------------------------

DE ZEVEN PRINCIPES OM JOUW TUIN TOT EEN ECOLOGISCHE (SIER)
TUIN TE VORMEN
1. Draag bij tot het behoud en herstel van de kwaliteit van de 		
natuur, het landschap, het milieu
2. Zet de juiste plant op de juiste plaats
3. Zorg voor een gelaagde begroeiing
4. Hou rekening met de groeidynamiek van planten
5. Werk samen met de natuur voor een arbeidsarme tuin
6. (Her)ondek de schoonheid van de natuur in je eigen tuin
7. Werk een harmonieuze samenleving van mensen, planten en
dieren in de hand

De brochure “De Ecologische Siertuin, Puur Genieten” van de
provincie West-Vlaanderen helpt je op weg met deze principes!
Geregeld starten wij eco-siertuin-teams en eco-moestuin-teams
op in onze regio!
Interesse? Contacteer ons dan via 051 54 59 62 (regio IJzer &
Polder) of 057 23 08 55 (regio West-Vlaamse Heuvels).

REGIONALE LANDSCHAPPEN | WEST-VLAAMSE HEUVELS | IJZER & POLDER

SUBSIDIES EN
NUTTIGE ADRESSEN
Als landbouwer kan je een beheerovereenkomst starten bij de Vlaamse Landmaatschappij.
Deze vijfjarige overeenkomsten bieden je de
kans om op vrijwillige basis mee te werken
aan de realisatie van de natuur- en milieudoelstellingen in Vlaanderen. In ruil voor je
extra inspanningen ontvang je een minimumvergoeding van 750 euro, verspreid over vijf
jaar.
De Vlaamse Landmaatschappij biedt beheerovereenkomsten aan voor:
- perceelsranden om kwetsbare natuurelementen zoals bossen,
waterlopen en holle wegen te bufferen, om pollen en nectar te
voorzien en om een gunstig leefgebied te creëren voor allerhande
dieren;
- erosiebestrijding door de aanleg van grasstroken op erosiegevoelige akkers en de aanleg van grasland op strategische
plaatsen;
- soortenbescherming om het leefgebied van bijvoorbeeld
akker- en weidevogels te verbeteren;
- het onderhoud van kleine landschapselementen zoals hagen,
heggen, houtkanten en knotbomen;

- botanisch beheer om soortenrijke graslanden in stand te
houden of te ontwikkelen;
- het verbeteren van de waterkwaliteit door teelten te kiezen
met een laag risico op nitraatuitspoeling.

MEER INFO OP:
www.vlm.be/landtuinbouwers/beheerovereenkomsten
of 050 45 81 00.
Daarnaast geven vele gemeenten ook een financiële
ondersteuning wanneer je de natuur een handje helpt.
Contacteer de milieudienst van je gemeente voor meer info.
ALVERINGEM grondgebiedszaken@alveringem.be 058 28 88 81
DIKSMUIDE milieu@stad.diksmuide.be 051 79 31 40
HEUVELLAND milieu@heuvelland.be 057 45 04 60
HOUTHULST milieu@houthulst.be 051 46 08 95
IEPER leefmilieu@ieper.be 057 23 92 67
KOEKELARE robrecht.hindryckx@koekelare.be 051 61 04 86
KORTEMARK milieu@kortemark.be 051 57 51 34
LANGEMARK-POELKAPELLE milieu@langemark-poelkapelle.be
057 49 09 30
LO-RENINGE milieu@lo-reninge.be 058 33 01 14
MESEN milieu.mesen@publilink.be 057 22 17 10

POPERINGE milieu@poperinge.be 057 34 62 80
VEURNE info@veurne.be 058 55 35 00
VLETEREN milieu@vleteren.be 057 40 93 28
ZONNEBEKE milieu@zonnebeke.be 051 48 00 74

SAMEN VOOR EEN GROENE WESTHOEK
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CONTACT

Heuvels
Regionaal Landschap West-Vlaamse
Vaartstraat 7, 8902 Zillebeke - Ieper
h.be
057 23 08 50 | info@rlwh.be | www.rlw
Regionale Landschappen Westhoek

CONTACT

Regionaal Landschap IJzer & Polder
Iepersteenweg 56, 8600 Woumen - Diks
muide
051 54 59 62 | info@rlijp.be | www.rlijp
.be
Regionale Landschappen Westhoek

