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PROVINCIE West-Vlaanderen AANTAL GEMEENTEN 14 (Alveringem, Diksmuide, Heuvelland, Houthulst, Ieper, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, 

Poperinge, Veurne, Vleteren en Zonnebeke)

OPGERICHT 2018 (fusie van de voormalige Regionale Landschappen 

West-Vlaamse Heuvels (sinds 1992) en IJzer & Polder (sinds 2004))

OPPERVLAKTE (KM²) 1 045 INWONERS 155 879 INWONERS/HA 1,49

DENKEN, DOEN EN 
INSPIREREN
Regionale landschappen hebben een brede blik 
op de regio vanuit unieke terreinkennis. We 
zorgen steeds voor maatwerk op basis van lokale 
kansen om inwoners en bezoekers nauwer in 
contact te brengen met streekeigen natuur en 
landschap. 

LANDSCHAPSZORG EN 
STREEKEIGEN KARAKTER
Een regionaal landschap is een streek met een 
eigen identiteit en met belangrijke natuur- en 
landschapswaarden. Het is één van onze kernta-
ken om dit landschap te behouden en te verster-
ken. In onze cultuurlandschappen zijn zowel na-
tuur als mensen, en hun verhalen en gebruiken, 
gevormd door het omgevende landschap. Het is 
die ‘vergroeiing’ die de regionale landschappen 
koesteren. We kijken daarbij steeds graag over 
de muurtjes.

POSITIEF, CREATIEF EN 
EFFICIËNT
Samenwerking, overleg en expertise zijn de 
positieve krachten waarmee regionale land-
schappen natuur en landschap versterken. Dank-
zij de vzw-structuur kunnen we snel en efficiënt 
zorgen voor resultaten, met inhoudelijke en 
financiële inbreng van eigenaars en partners als 
multiplicator.

NATUURBEHOUD EN 
BIODIVERSITEIT
Ons landschap herbergt heel wat waardevolle 
flora en fauna. Door zorg te dragen voor het 
landschap werken we mee aan het behoud 
hiervan en creëren we een plek voor allerlei 
soorten in onze regio. Het Regionaal Landschap 
Westhoek staat de inwoners met raad en daad 
bij met de aanleg of het onderhoud van kleine 
landschapselementen, zoals hagen en bomen. 
Elke tuin kan omgetoverd worden tot een groen 
paradijs. Met kansen voor dieren, planten en het 
klimaat.

16 regionale landschappen in Vlaanderen behouden en ver-
sterken natuur, erfgoed en streekidentiteit, klimaat, draagvlak 
en beleving. We brengen inwoners en partners samen rond 
een wervend landschapsverhaal dat inspireert en voor verbon-
denheid zorgt.

REGIONALE LANDSCHAPPEN 
IN VLAANDEREN
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LANDSCHAPSFONDS 
WESTHOEK
Als bewoner of vereniging kan je mee zorg 
dragen voor het landschap. Een buurttuin 
uitbreiden, een groen speelelement om de 
hoek, een vlindertuin aanleggen, een boom-
gaard of klein bosje aanplanten…? Samen 
met de Provincie West-Vlaanderen, het Agent-
schap voor Natuur en Bos, de Vlaamse Land-
maatschappij en verschillende bedrijven uit 
de Westhoek legt het Regionaal Landschap 
een Landschapsfonds aan waaruit je 50% 
bijdrage voor jouw project kan ontvangen.

De helft van je beoogde doelbedrag  
verzamel je via crowdfunding. Zo willen we 
creatieve, kleine en grotere, wilde en  
minder wilde, maar vooral inspirerende idee-
en van buurt- en dorpsbewoners  
ondersteunen. 

DRAAGVLAK EN EDUCATIE
De regionale landschappen willen iedereen 
warm maken voor natuur en landschap. De uit-
daging is om mensen die minder vertrouwd zijn 
met natuurbeleid toch te betrekken bij natuur- 
en landschapsontwikkeling. Door het organise-
ren van cursussen, evenementen en excursies 
kunnen inwoners proeven van hun streek en 
kennis maken met de bijzondere natuur en het 
landschap. Vergroeningsprojecten op school, 
wilgenhutten bouwen of een bijenhotel maken? 
Er is een waaier aan mogelijkheden voor jong 
en oud.

NATUURBELEVING
De Regionale Landschappen ontwikkelen 
herstelplannen voor trage wegen en bouwen aan 
kwaliteitsvolle wandelgebieden in samenwerking 
met partners. Zo kan je het landschap in alle 
seizoenen op zijn mooist verkennen. Onderweg 
bieden rustbanken, picknickplaatsen en uitkijk-
torens gelegenheid om even stil te staan bij het 
prachtige landschap en de natuur. Samen mo-
gen we trots zijn op de streek waarin we wonen, 
werken en ontspannen!

REGIONALE LANDSCHAPPEN 
IN VLAANDEREN



Kengetallen Regionaal Landschap Westhoek vzw (2019)

FEITEN EN CIJFERS

Oppervlakte (km²) 1045

Aantal inwoners 155 879

Inwoners/ha 1,49

Aantal betrokken gemeenten 14

Effectieve leden vzw 27

Personeelsleden vzw (VTE) 12,1 

Jaaromzet vzw (Euro) 1.311.710,62
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SAMEN GRENSVERLEGGEND WERKEN 
AAN NATUUR EN LANDSCHAP
In overleg met alle gebruikers van de open ruimte streven we naar duurzame natuur- en landschaps-
zorg. Zo maken we onze streek nog aantrekkelijker. We nodigen de inwoners uit om op een zorgzame 
manier te genieten van onze typische landschappen.

De vzw Regionaal Landschap Westhoek 
wordt financieel gesteund door de Provincie 
West-Vlaanderen, de Vlaamse Overheid en de 
veertien aangesloten gemeenten: Alveringem, 
Diksmuide, Heuvelland, Houthulst, Ieper, 
Koekelare, Kortemark, Langemark-
Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Poperinge, 
Veurne, Vleteren en Zonnebeke. Daarnaast 
werken we nauw samen met verenigingen 
actief rond natuur en landschap, toeristische 
organisaties, landbouwers en jagers.



1 BIODIVERSITEIT 
Dankzij echolocatie slagen vleermuizen erin te  
navigeren door de donkere nachten en hun 
prooien te lokaliseren én te verschalken. 
Landschappelijke connectiviteit is hierbij van 
levensbelang! Vleermuizen gebruiken vaste 
‘vliegroutes’. Bosjes, bomen(-rijen), hagen, 
houtkanten en waterlopen breien het landschap 
aan elkaar en zijn dus perfecte oriëntatiepunten! 
Ontbreken deze landschappelijke ankerpunten, 
dan hebben de vleermuizen een probleem om 
zich te oriënteren. Het Regionaal Landschap 
Westhoek plant bomen, hagen en houtkanten 
om het landschap te herstellen en te verbinden. 
Ook vleermuizen profiteren hiervan! 

Vleermuizen houden van duisternis. Helaas zijn 
onze ‘nachten’ allesbehalve donker! Licht- 
vervuiling vormt een ernstige problematiek voor  
het nachtleven, ook voor vleermuizen. Veel vleer-
muizen vermijden lichtrijke gebieden. Het Regi-
onaal Landschap realiseerde – in samenwerking 
met de stad Ieper – een voorbeeldproject rond  
zogenaamde ‘vleermuisvriendelijke verlichting’. 
Langs een belangrijke vliegroute in Zillebeke, 
tussen de verblijfplaatsen rond ’t Hogebos/
Gasthuisbossen en de jachtgebieden rond 
Zillebekevijver, de Verdronken Weide en de 
Vestingen, werden de klassieke straatlampen 
(wit licht) vervangen door lampen met rood 
licht, dat minder storend is. Een voorbeeld voor 
andere knelpuntlocaties! We werkten mee aan de 
‘Nacht van de Vleermuis’ om het brede publiek 
te sensibiliseren.

Het Regionaal Landschap is daarnaast ook  
partner bij de uitvoering van maatregelen  
omschreven in het Soortbeschermings- 
programma Vleermuizen. Naast specifieke 
terreininrichtingen wordt onder andere ingezet 
op inventarisatie en monitoring. Zo werd in juli 
een grensoverschrijdende inventarisatieweek 
georganiseerd in het kader van het Micro- 
Interreg-project Chiro’act, waarbij historische 
gebouwen en zolders onderzocht werden op de 
aanwezigheid van vleermuizen. In het Couthof-
bos (Poperinge) werden vleermuizen gezenderd 
en werd o.a. een kolonie bosvleermuizen  
ontdekt. Een unicum voor het westen van ons 
land!
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2 GROEN IN DE STAD
Op drie verschillende events, maar bovenal 
op BUSK – festival in ‘t groen in de Palingbeek 
werkten we rond een duurzame leefomgeving en 
zetten we de bezoekers aan tot concrete acties 
in de eigen tuin. We vroegen de bezoekers te ont-
harden en te vergroenen. Heel concreet stelden 
we de vraag ‘Wie heeft plaats in zijn tuin voor 
een boom/struik?’ Een volmondige ‘ik’ beteken-
de contactgegevens opgeven en een BOOMBON 
meenemen. Zo’n 130 boombonnen werden 
uitgedeeld. Na een overwogen keuze of dit een 
linde, esdoorn of hazelaar zou worden, kon 
de gewenste klimaatboom twee maanden later 

VLEERMUISVRIENDELIJKE VERLICHTING IN ZILLEBEKE

EERST EEN BOOMBON UITGEDEELD, 
EN NU AAN DE SLAG!



4 RECREATIE
De ‘westhoektrails’ zijn een nieuw product 
van het Regionaal Landschap Westhoek. Het 
zijn ‘lijn’wandelingen doorheen onze mooiste 
natuur. We streven ernaar om dit zoveel mogelijk 
te doen via (ook onverharde) trage wegen, holle 
wegen, jaagpaden ... Aangezien het een ‘lijn’wan-
deling – dus van punt A naar punt B – betreft, 
geven we ook een vervoertip mee. Dit is een 
ecologisch alternatief voor koning auto zoals de 
(bel)bus of de trein. De eerste publicatie is de 
tocht Langewade-Blankaart. De wandelaar stapt 
12 km - waarvan 9 km onverhard - doorheen 
de IJzervallei. Starten doe je aan de Blankaart. 
De belbus zet de wandelaars af aan Langewade. 
Vandaar stap je via de Martjesvaart naar de Drie 
Grachten. Je passeert Luigem, de Beukelaremo-
len en Vijfhuizen. Als kers op de taart eindig 
je via een lus rond het Natuurreservaat de 
Blankaart in het kasteel van de Blankaart. 

De tweede westhoektrail werd in 2019 op punt 
gezet en wordt in 2020 gepubliceerd.  Deze gaat 
van Roesbrugge naar Pollinkhove. Ook hier 
is het mogelijk om van de belbus gebruik te 
maken. De ‘blauwe’ lijn is hier de IJzer. Via het 
jaagpad ontdek je de streek. Af en toe suggere-
ren we om eventjes af te wijken om charmante 
plekjes in Roesbrugge, Beveren-aan-de-IJzer, de 
Broeckmolen, Stavele, Elzendamme, Fintele of 
Pollinkhove (beter) te leren kennen. 

WANDELAAR OP WEG VAN ROESBRUGGE NAAR 
POLLINKHOVE

afgehaald worden. Niet iedereen kwam opdagen 
en zo werden uiteindelijk 92 bomen aangeplant 
in 42 tuinen. Onze conclusie: dit is een perfecte 
manier om mensen te bereiken, want zelfs men-
sen die al bereid zijn om te vergroenen, doen dit 
niet uit zichzelf. De nood aan advies blijkt groot. 
In 2020 gaan we daarmee aan de slag!

3 LANDSCHAP
De eigenaar waar we dit landschapsplan uitvoer-
den, kocht recent een met meidoorn omhaagde 
weide nabij de Bergenvaart in Veurne. Het 
perceel van anderhalve hectare werd kort na de 
oorlogsjaren opgevoerd met allerlei restgronden 
wegens te nat. De grond is echter niet geschikt 
om aan akkerbouw te doen, maar wel om een zo 
natuurlijk mogelijke omgeving te creëren. De 
eigenaar heeft namelijk de ambitie om imker 
te worden. Er volgde een plaatsbezoek en veel 
overleg, wat resulteerde in een plan met een 
boomgaard met 21 hoogstamfruitbomen, 60 
meter haag en 10,5 are houtkant en hakhout. In 
totaal werden er 1.235 stuks bosgoed aangeplant. 
Daarnaast werden twee nieuwe poelen gegraven. 



BEZOEK AAN WATERHOUDERIJ WALCHEREN

5 STREEK
Onder de noemer “Natjes en Droogjes in de 
Westhoek” organiseerden we infoavonden en ex-
cursies voor adviesraadsleden van de Westhoek. 
De klimaatsverandering heeft verregaande ge-
volgen. Onderzoek toont aan dat we ons moeten 
voorbereiden op een toename aan overstromin-
gen én watertekorten, verzilting, bodemerosie en 
hittegolven. 

Hoe passen we ons aan aan deze nieuwe situatie? 
Welke kansen biedt het landschap ons voor 
waterbuffering en verkoeling? Zo’n 160 mensen 
namen deel. We focusten op 4 onderwerpen:
• Industrie en water: bezoek aan Wegen-

bouw De Brabandere, een bedrijf met een 
nullozer statuut. Hoe gaan zij nu reeds aan 
de slag met regenwater en afvalwater? Bij 
het IWVA kregen we een korte schets van 
de evolutie van de water- en grondwaterwin-
ning in de in de duinen. Ze hergebruiken 
afvalwater in functie van de verdere produc-
tie van het drinkwater.

• CO-opslag in de bodem: hoe zit het systeem 
van zo’n koolstofcyclus in elkaar? Wat is 

de rol van bodems in bossen, akkers en 
graslanden? INBO, ILVO en BOS+ schoven 
vijf streekstrategieën naar voren.

• Bezoek aan Waterhouderij Walcheren: ze-
ven onderling sterk verschillende agrarische 
bedrijven werken samen binnen het project 
Waterhouderij Walcheren. Ze namen 
tientallen maatregelen om de zoetwater-
voorraad op peil te houden en te vergroten. 
Aanvankelijk werd vooral een antwoord 
gezocht op langdurige droogte. Dat is later 
verbreed met beperking van wateraanvoer, 
verbetering van de waterkwaliteit, bijdragen 
aan natuurdoelstellingen en het opzetten 
van een eigen energievoorziening voor de 
deelnemende bedrijven.

• Groene gevels en daken: Yves Dehondt,  
Iepers tuinarchitect, had het over het waar-
om van groendaken, hoe die aan te leggen 
en te beheren. Bruno Verschaeve van  
Groene Gevels vzw gaf advies over gevel- 
tuinen.



3.690
SPEURTOCHTEN VERKOCHT

7.645 M
HAAG EN HEG 
AANGEPLANT

39.195 M
HAAG GESCHOREN

28 
POELEN 

957 
HOOGSTAMBOMEN GEPLANT

661 
KNOTBOMEN 

ONDERHOUDEN

855 M 
grachten en laantjes 
gegraven

70 ARE
BLOEMENWEIDE 
G E R E A L I S E E R D

42.628 
STUKS BOSGOED 

DE GROND IN

60 LANDSCHAPS(BEDRIJFS)PLANNEN 
GETEKEND

1.175 BEZOEKERS IN MARKTKRAAM

11 SCHOOLVERGROENINGEN 
IN PROCES

4 SCHOOLVERGROENINGEN 
UITGEVOERD

10 GEMEENTELIJKE 
PROJECTEN UITGEVOERD

72 (VORMINGS)ACTIVITEITEN
MET 6.029 DEELNEMERS

49.293 M 
TRAGE WEGEN GEMAAID220 

NIEUWE 
hoogstamfruitbomen

92 
klimaatbomen 
afgehaald

1200 M TRAGE WEG 
HERSTELD



ALVERINGEM

PERSMOMENT N.A.V. LEISELE OP Z’N ZONDAGS WAARBIJ WE LANDSCHAPSPARELTJES LETTERLIJK INKADEREN

REGIONAAL LANDSCHAP WESTHOEK AAN DE SLAG:

LEGENDE
knotploeg

Japanse haver

nestbescherming

poel

Natuur Op School

landschapsbedrijfsplan

landschapsplan

marktkraam

(vormings)activiteit

persmoment
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38 SPEURTOCHTEN 
VERKOCHT

2 
POELEN 

49 
KNOTBOMEN 

ONDERHOUDEN

3.690 
STUKS BOSGOED 

DE GROND IN

29 ha 
JAPANSE HAVER

388 M
HAAG EN HEG 
AANGEPLANT6 LANDSCHAPS(BEDRIJFS)PLANNEN 

GETEKEND

1 SCHOOLVERGROENING 
IN PROCES

2 (VORMINGS)ACTIVITEITEN
MET 182 DEELNEMERS

31 
NIEUWE 
hoogstamfruitbomen

1885 M
HAAG GESCHOREN

LANDSCHAPSFEEST 

LEISELE OP Z’N ZONDAGS



DIKSMUIDE
AFFICHEBEELD VOOR “ALLE BEESTJES GROOT EN KLEIN” N.A.V. DAG VAN DE BIODIVERSITEIT © WIM PACKET

REGIONAAL LANDSCHAP WESTHOEK AAN DE SLAG:

LEGENDE
knotploeg

frontbomen

nestbescherming

Natuur Op School

landschapsbedrijfsplan

landschapsplan

landschapsfonds

marktkraam

(vormings)activiteit

tentoonstelling

brochure

persmoment

2019



MEER WETEN?
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393 SPEURTOCHTEN 
VERKOCHT

83 
KNOTBOMEN 

ONDERHOUDEN

3.564
STUKS BOSGOED 

DE GROND IN

496 M
HAAG EN HEG 
AANGEPLANT

4 LANDSCHAPS(BEDRIJFS)PLANNEN 
GETEKEND

2 SCHOOLVERGROENINGEN 
IN PROCES

2 SCHOOLVERGROENINGEN 
UITGEVOERD

27 (VORMINGS)ACTIVITEITEN
MET 1.459 DEELNEMERS

6 
NIEUWE 
hoogstamfruitbomen

450 M
HAAG GESCHOREN

MODULE 

WE ARE WATER

NIEUWE 
WESTHOEKTRAIL

158 
HOOGSTAMBOMEN GEPLANT

4 TENTOONSTELLINGEN

300 BEZOEKERS IN MARKTKRAAM

40 
frontbomen



HEUVELLAND
APPELSAP PERSEN EN PROEVEN TIJDENS LANCERING NIEUW VERHAAL VOOR ONDERWEG “’T MEISJE VAN ’T KASTEEL” OVER MARGUERITE YOURCENAR
© THIERRY CAIGNY

REGIONAAL LANDSCHAP WESTHOEK AAN DE SLAG:

LEGENDE
knotploeg

Japanse haver

poel

Natuur Op School

gemeentelijk project

landschapsbedrijfsplan

landschapsplan

landschapsfonds

marktkraam

(vormings)activiteit

tentoonstelling

brochure

speurtocht

persmoment

2019
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1.465 SPEURTOCHTEN 
VERKOCHT

10
KNOTBOMEN 

ONDERHOUDEN

4.495
STUKS BOSGOED 

DE GROND IN

1.146 M
HAAG EN HEG 
AANGEPLANT

7  LANDSCHAPS(BEDRIJFS)PLANNEN 
GETEKEND 1 SCHOOLVERGROENING 

IN PROCES

14 (VORMINGS)ACTIVITEITEN
MET 649 DEELNEMERS

8
NIEUWE 
hoogstamfruitbomen

13.949 M
HAAG GESCHOREN

SPEURTOCHT 

BERGKABOUTERS

START PROJECT 

“WATERLANDSCHAP”

GROEN IDEE LANDSCHAPSFONDS

VERHAAL VOOR 
ONDERWEG

144 
HOOGSTAMBOMEN 

GEPLANT

1 TENTOONSTELLING

150 BEZOEKERS IN MARKTKRAAM

7 
POELEN 

1 ARE
BLOEMENWEIDE 
G E R E A L I S E E R D

2 GEMEENTELIJKE 
PROJECTEN

18.396 M 
TRAGE WEGEN GEMAAID

760 M TRAGE WEG 
HERSTELD

26 ha 
JAPANSE HAVER



HOUTHULST
DAG VAN DE TRAGE WEG – DE BLANKAART XL

REGIONAAL LANDSCHAP WESTHOEK AAN DE SLAG:

LEGENDE
knotploeg

poel

landschapsfonds

landschapsplan

brochure

marktkraam

(vormings)activiteit

2019



MEER WETEN?
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139 SPEURTOCHTEN 
VERKOCHT

18
KNOTBOMEN 

ONDERHOUDEN

565
STUKS BOSGOED 

AANGEPLANT

3 LANDSCHAPS(BEDRIJFS)PLANNEN 
GETEKEND

1 (VORMINGS)ACTIVITEIT
MET 24 DEELNEMERS

15
NIEUWE 
hoogstamfruitbomen

100 M
HAAG GESCHOREN

WESTHOEKTRAIL

1 
HOOGSTAMBOOM

GEPLANT

50 BEZOEKERS IN MARKTKRAAM

2
POELEN 

470 M 
grachten en laantjes 
gegraven



IEPER
FESTIVAL BUSK - BLIK SOEP OP DE TOEKOMST

REGIONAAL LANDSCHAP WESTHOEK AAN DE SLAG:

LEGENDE
knotploeg

zoemrijk grasland

poel

Natuur Op School

gemeentelijk project

landschapsbedrijfsplan

landschapsplan

landschapsfonds

marktkraam

(vormings)activiteit

tentoonstelling

speurtocht

persmoment

2019
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Regionaal Landschap Westhoek vzw
051 54 59 62 · info@rlwesthoek.be · www.rlwesthoek.be

416 SPEURTOCHTEN 
VERKOCHT

53
KNOTBOMEN 

ONDERHOUDEN

6.086
STUKS BOSGOED 

DE GROND IN

1304 M
HAAG EN HEG 
AANGEPLANT

4 LANDSCHAPS(BEDRIJFS)PLANNEN 
GETEKEND

2 SCHOOLVERGROENINGEN 
IN PROCES

13 (VORMINGS)ACTIVITEITEN
MET 2.414 DEELNEMERS

13 
NIEUWE 
hoogstamfruitbomen

5.749 M
HAAG GESCHOREN

VLEERMUISSAFARI

VLEERMUISVRIENDELIJKE 
VERLICHTING

252 
HOOGSTAMBOMEN GEPLANT

2 
POELEN 

47 ARE
BLOEMENWEIDE 
G E R E A L I S E E R D

12.766 M 
TRAGE WEGEN GEMAAID

5 GEMEENTELIJKE 
PROJECTEN UITGEVOERD

START “WATERLANDSCHAP”

GROEN IDEE
LANDSCHAPSFONDS



KOEKELARE
UILENWANDELING

REGIONAAL LANDSCHAP WESTHOEK AAN DE SLAG:

LEGENDE
knotploeg

nestbescherming

gemeentelijk project

Natuur Op School

speurtocht

brochure

(vormings)activiteit

persmoment

2019



MEER WETEN?
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279 SPEURTOCHTEN 
VERKOCHT

40
KNOTBOMEN 

ONDERHOUDEN

BLOEMENRIJK 
HOOILAND

1 SCHOOLVERGROENING 
IN PROCES

4 (VORMINGS)ACTIVITEITEN
MET 55 DEELNEMERS

SPEURTOCHT

196
HOOGSTAMBOMEN

GEPLANT

12,5 ARE
BLOEMENWEIDE 
G E R E A L I S E E R D

2 GEMEENTELIJKE 
PROJECTEN



KORTEMARK
DE HONDSROZEN WORDEN GEPLANT IN HET LANGSTE BLOEMENLINT, EEN INITIATIEF UIT HET LANDSCHAPSFONDS WESTHOEK

REGIONAAL LANDSCHAP WESTHOEK AAN DE SLAG:

LEGENDE
knotploeg

landschapsplan

marktkraam

(vormings)activiteit

landschapsfonds

2019



MEER WETEN?
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117
KNOTBOMEN 

ONDERHOUDEN
1  LANDSCHAPS(BEDRIJFS)PLAN
GETEKEND

1 (VORMINGS)ACTIVITEIT
MET 250 DEELNEMERS7

NIEUWE 
hoogstamfruitbomen

250 BEZOEKERS IN MARKTKRAAM

GROEN IDEE
LANDSCHAPSFONDS



LANGEMARK-POELKAPELLE

HOUTKANT AANGELEGD BIJ EEN LANDSCHAPSPLAN

REGIONAAL LANDSCHAP WESTHOEK AAN DE SLAG:

LEGENDE
knotploeg

landschapsbedrijfsplan

landschapsplan

2019
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13
KNOTBOMEN 

ONDERHOUDEN

2.724
STUKS BOSGOED 

DE GROND IN

549 M
HAAG EN HEG 
AANGEPLANT

10 VERHALEN VOOR ONDERWEG 
VERKOCHT

6 LANDSCHAPS(BEDRIJFS)PLANNEN 
GETEKEND

13
NIEUWE 
hoogstamfruitbomen

220 M
HAAG GESCHOREN

8
HOOGSTAMBOMEN

GEPLANT

STEENBEEK 
ZWARTE ELZEN



LO-RENINGE

PAS AANGELEGDE NIEUWE POEL

REGIONAAL LANDSCHAP WESTHOEK AAN DE SLAG:

LEGENDE
knotploeg

nestbescherming

poel

landschapsbedrijfsplan

landschapsplan

brochure

2019
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35
KNOTBOMEN 

ONDERHOUDEN

4.319
STUKS BOSGOED 

DE GROND IN

635 M
HAAG EN HEG 
AANGEPLANT

3 LANDSCHAPS(BEDRIJFS)PLANNEN 
GETEKEND

21
NIEUWE 
hoogstamfruitbomen

405 M
HAAG GESCHOREN

1
POEL 

405 M 
TRAGE WEGEN GEMAAID

365 M 
grachten 
geruimd

WESTHOEKTRAIL



MESEN

AFBEELDING VAN MESEN OP MARKTKRAAM © NIKO DELEU

REGIONAAL LANDSCHAP WESTHOEK AAN DE SLAG:

LEGENDE
gemeentelijk project

landschapsplan

2019

(vormings)activiteit



MEER WETEN?
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735
STUKS BOSGOED 

DE GROND IN
183 M
HAAG EN HEG 
AANGEPLANT

1 LANDSCHAPS(BEDRIJFS)PLAN
GETEKEND

HERSTEL TRAGE WEG

1 GEMEENTELIJK
PROJECT

440 M TRAGE WEG 
HERSTELD

BERGDICHTER OP 
BEZOEK

1 (VORMINGS)ACTIVITEIT
MET 52 DEELNEMERS



POPERINGE
AANLEG GESCHOREN HAAG ROND HUISWEIDE IN DE HANDSTRAAT I.K.V. EEN LANDSCHAPSPLAN

REGIONAAL LANDSCHAP WESTHOEK AAN DE SLAG:

LEGENDE
knotploeg

zoemrijk grasland

Japanse haver

poel

Natuur Op School

landschapsbedrijfsplan

landschapsplan

landschapsfonds

marktkraam

(vormings)activiteit

tentoonstelling

2019



MEER WETEN?
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407 SPEURTOCHTEN 
VERKOCHT

6
KNOTBOMEN 

ONDERHOUDEN

7.305 
STUKS BOSGOED 

DE GROND IN

1.533 M
HAAG EN HEG 
AANGEPLANT

3 SCHOOLVERGROENINGEN 
IN PROCES

6 (VORMINGS)ACTIVITEITEN
MET 100 DEELNEMERS

26 
NIEUWE 
hoogstamfruitbomen

12.469 M
HAAG GESCHOREN

MODULE 

WE ARE WATER

GROEN IDEE
LANDSCHAPSFONDS

56 
HOOGSTAMBOMEN GEPLANT

1 TENTOONSTELLING

250 BEZOEKERS IN MARKTKRAAM

9 
POELEN 

9 ARE
BLOEMENWEIDE 
G E R E A L I S E E R D

18.131 M 
TRAGE WEGEN GEMAAID

2 VORMINGEN
WILGENBOUWSELS

120 M 
grachten 
gegraven

14 LANDSCHAPS(BEDRIJFS)PLANNEN
GETEKEND

23 ha 
JAPANSE HAVER



VEURNE

PERSMOMENT TIJDENS PLANTACTIE IN SCHOOL ANNUNTIATA. DE SCHOOLVERGROENING KADERT IN HET PROJECT TEC!

REGIONAAL LANDSCHAP WESTHOEK AAN DE SLAG:

LEGENDE
knotploeg

nestbescherming

poel

Natuur Op School

landschapsbedrijfsplan

landschapsplan

landschapsfonds

(vormings)activiteit

persmoment

2019
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148
KNOTBOMEN 

ONDERHOUDEN

4.054
STUKS BOSGOED 

DE GROND IN

299 M
HAAG EN HEG 
AANGEPLANT

4 LANDSCHAPS(BEDRIJFS)PLANNEN 
GETEKEND

1 SCHOOLVERGROENING 
UITGEVOERD

1 SCHOOLVERGROENING 
IN PROCES

65
NIEUWE 
hoogstamfruitbomen

550 M
HAAG GESCHOREN

SCHOOLVERGROENING 

ANNUNTIATA

NAZORG

HOUTLAND VEURNE

NATJE EN DROOGJE

4
HOOGSTAMBOMEN

GEPLANT

2
POELEN
GERUIMD

1 (VORMINGS)ACTIVITEIT
MET 52 DEELNEMERS

25 BEZOEKERS IN MARKTKRAAM

GROEN IDEE
LANDSCHAPSFONDS



VLETEREN
PAS AANGEPLANTE HAAG. VOOR VLEERMUIZEN IS DIT DE IDEALE VERBINDING TUSSEN TWEE BOSCLUSTERS

REGIONAAL LANDSCHAP WESTHOEK AAN DE SLAG:

LEGENDE
nestbescherming

poel

Natuur Op School

landschapsbedrijfsplan

(vormings)activiteit

tentoonstelling

2019
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264 SPEURTOCHTEN 
VERKOCHT

2.946
STUKS BOSGOED 

DE GROND IN

690 M
HAAG EN HEG 
AANGEPLANT

1 SCHOOLVERGROENING
UITGEVOERD

1 (VORMINGS)ACTIVITEIT
MET 120 DEELNEMERS

3 
NIEUWE 
hoogstamfruitbomen

2.228 M
HAAG GESCHOREN

MODULE 

WE ARE WATER

20 
HOOGSTAMBOMEN GEPLANT

1 TENTOONSTELLING

3 
POELEN 

SCHOOLVERGROENING 
KLAVERTJE 3 IN 
OOSTVLETEREN

2 LANDSCHAPS(BEDRIJFS)PLANNEN 
GETEKEND



ZONNEBEKE
STUDIEDAG VOOR GIDSEN ROND HET THEMA WEDEROPBOUW

REGIONAAL LANDSCHAP WESTHOEK AAN DE SLAG:

LEGENDE
knotploeg

landschapsbedrijfsplan

landschapsplan

landschapsfonds

(vormings)activiteit

marktkraam

2019



MEER WETEN?
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289 SPEURTOCHTEN 
VERKOCHT

2.145
STUKS BOSGOED 

DE GROND IN

422 M
HAAG EN HEG 
AANGEPLANT

1 (VORMINGS)ACTIVITEIT
MET 32 DEELNEMERS

12 
NIEUWE 
hoogstamfruitbomen

1.190 M
HAAG GESCHOREN

GEBOORTEBOMEN

64 
KNOTBOMEN ONDERHOUDEN

33 
HOOGSTAMBOMEN GEPLANT

150 BEZOEKERS IN MARKTKRAAM

5 LANDSCHAPS(BEDRIJFS)PLANNEN 
GETEKEND

GROEN IDEE
LANDSCHAPSFONDS



Ons landschap herbergt heel wat waardevolle flora en fauna. Door zorg te dragen voor het landschap 
werken we mee aan het behoud hiervan en creëren we een plek voor allerlei soorten in onze regio. Het 
Regionaal Landschap Westhoek staat de inwoners met raad en daad bij met de aanleg of het onderhoud 
van kleine landschapselementen, zoals hagen en bomen. Elke tuin kan omgetoverd worden tot een groen 
paradijs. Met kansen voor dieren, planten en het klimaat. 

BIODIVERSITEIT
PAS AANGEPLANTE HAAG IN VLETEREN ALS VERBINDING TUSSEN TWEE BOSCLUSTERS

2019



 VLEERMUIZEN 

Dankzij echolocatie slagen vleermuizen erin te navigeren door de donkere nachten en hun 
prooien te lokaliseren én te verschalken. Landschappelijke connectiviteit is hierbij van levens-
belang! Vleermuizen gebruiken vaste ‘vliegroutes’. Bosjes, bomen(-rijen), hagen, houtkanten 
en waterlopen breien het landschap aan elkaar en zijn dus perfecte oriëntatiepunten!  
Ontbreken deze landschappelijke ankerpunten, dan hebben de vleermuizen een probleem 
om zich te oriënteren. Het Regionaal Landschap Westhoek plant bomen, hagen en hout-
kanten om het landschap te herstellen en te verbinden. Ook vleermuizen profiteren 
hiervan! 

Vleermuizen houden van duisternis. Helaas zijn onze ‘nachten’ allesbehalve donker! Licht-
vervuiling vormt een ernstige problematiek voor het nachtleven, ook voor vleermuizen. 
Veel vleermuizen vermijden lichtrijke gebieden. Het Regionaal Landschap realiseerde – in 
samenwerking met de stad Ieper – een voorbeeldproject rond zogenaamde ‘vleermuisvrien-
delijke verlichting’. Langs een belangrijke vliegroute in Zillebeke, tussen de verblijfplaatsen 
rond ’t Hogebos/Gasthuisbossen en de jachtgebieden rond Zillebekevijver, de Verdronken 
Weide en de Vestingen, werden de klassieke straatlampen (wit licht) vervangen door lampen 
met rood licht, dat minder storend is. Een voorbeeld voor andere knelpuntlocaties! We werk-
ten mee aan de ‘Nacht van de Vleermuis’ om het brede publiek te sensibiliseren.

Het Regionaal Landschap is daarnaast ook partner bij de uitvoering van maatregelen  
omschreven in het Soortbeschermingsprogramma Vleermuizen. Naast specifieke terrein- 
inrichtingen wordt onder andere ingezet op inventarisatie en monitoring. Zo werd in juli  
een grensoverschrijdende inventarisatieweek georganiseerd in het kader van het Micro- 
Interreg-project Chiro’act, waarbij historische gebouwen en zolders onderzocht werden 
op de aanwezigheid van vleermuizen. In het Couthofbos (Poperinge) werden vleermuizen 
gezenderd en werd o.a. een kolonie bosvleermuizen ontdekt. Een unicum voor het westen 
van ons land!

POELEN

Poelen zijn onmisbare parels in ons landschap! In tijden van klimaatverandering vormen ze 
belangrijke waterbuffers, maar we mogen ze ongetwijfeld voornamelijk als “parels” defini-
eren omdat er een ganse rijkdom aan biodiversiteit mee verbonden is. Zo vormen ze onder 
andere een onmisbare schakel in het leven van de Europees beschermde – maar bedreig-
de – kamsalamander, onze grootste watersalamander. De Westhoek is op Vlaams niveau 
een kernregio voor zijn instandhouding. Het Regionaal Landschap zet dan ook volop in op 

1

2

PROJECT
IN DE KIJKER

PROJECT
IN DE KIJKER

 VLEERMUISVRIENDELIJKE VERLICHTING IN ZILLEBEKE



3

terreinacties om de lokale populatie(s) te beschermen én ondersteunen. Kamsalamanders hebben nood aan 
een cluster van geschikte voortplantingspoelen, gelegen op korte afstand van elkaar. Binnen het poelenproject 
werd heel wat kraanwerk verzet. Het Regionaal Landschap stond in voor het graven van 18 nieuwe poelen, 10 
bestaande poelen werden geruimd, evenals 685 meter grachten en 170 meter laantjes. 

Het omliggende landbiotoop moet evenwel ook voldoen. Het Regionaal Landschap plantte hagen en houtkan-
ten aan in het leefgebied van de kamsalamander, onder andere om poelen via landschappelijke corridors met 
elkaar te verbinden tot clusters. Ruige(re) en extensief beheerde zones en (bloemenrijke) graslanden maken het 
geheel compleet. Bij 3 eigenaars werd voor alles samen 3.500 m² zoemrijk grasland ingezaaid. 

Een belangrijk kerngebied voor de kamsalamander zijn de Kattenputten in Ieper. Er werd een dossier Project-
subsidies Natuur ingediend bij ANB voor het herstel van de Kattenputten i.f.v. kamsalamander (ontslibben) en 
vleermuizen (optimaliseren bunker als winterverblijf). 

PROJECT
IN DE KIJKER DE GEELGORS 

Op de akkers en velden in de Frans-Belgische grensregio treffen we de geelgors nog 
aan. Deze zeldzaam geworden akkervogel is de afgelopen decennia uit de rest van 
West-Vlaanderen verdwenen ten gevolge van veranderingen in de landbouwbedrijfs-
voering. Intensivering zorgt ervoor dat de geelgors niet meer in z’n noden kan vol-
doen, namelijk dekking zoeken (onder andere in hagen en houtkanten), wintervoedsel 
(granen) en zomervoedsel (insecten) vinden. Een algemeen probleem, ook voor de 
andere akkervogels, die evenzeer in de klappen delen!  

Het Regionaal Landschap plant hagen en houtkanten aan in het leefgebied van de 
geelgors, zodat er opnieuw veilige en beschutte broed- en schuilplekken zijn. Om te 

voorzien in granen tijdens de winter worden percelen ingezaaid 
met “vogelvoedselgewas” (onder andere via beheerovereenkom-
sten van de Vlaamse Landmaatschappij). Het Regionaal Land-
schap zet hierop in via het project met de groenbemester Japan-
se haver, specifiek ingezaaid als voedsel voor akkervogels. Er werd 
met 16 landbouwers een overeenkomst afgesloten, goed voor 
36 percelen met een totale oppervlakte van 77,68 ha. 

Tijdens de winter werden maandelijkse simultaantellingen uitge-
voerd op de voedselveldjes en binnen het Europees TEC!-project 
werd in het voorjaar een grensoverschrijdende akkervogeltelling 
uitgevoerd. 

GRAVEN VAN NIEUWE POELENCLUSTER EN MOERASZONE IN POPERINGE

EEN PERCEEL MET JAPANSE HAVER



EN VERDER: 

• Soortactieplan eikelmuis: binnen de perimeters bepaald in het actieplan voert het 
Regionaal Landschap aanplantingen uit ten behoeve van de eikelmuis. Hierbij worden 
onder andere hagen, houtkanten en fruitbomen aangeplant. Op strategische locaties  
worden eikelmuiskasten voorzien. Er kwam ook een uitwisseling in kader van het 
TEC!-project rond eikelmuiskasten.

• In Veurne werd via een schoolvergroeningsproject (NOS) bij het Annuntiata- 
instituut een weide van 8.000 m² ingericht, samen met het schoolteam en de leerlingen, 
rekening houdende met de noden van de eikelmuis (1.598 m² houtkanten en bosjes 
met bes- en vruchtdragende struiken en 39 fruitbomen). 

• Soortbeschermingsprogramma grauwe kiekendief: het Regionaal Landschap is 
partner binnen de uitvoering van het SBP Grauwe kiekendief in de kernzone van De 
Moeren (via de stuurgroep De Moeren). 

• Soortactieplan steenuilen: onder het motto “ieder erf z’n steenuil” werden i.s.m. 
Natuurwerkgroep De Kerkuil voorbereidingen getroffen voor de opstart van een project 
rond het steenuilvriendelijk inrichten van erven. Er kwam ook een (steen)uilententoon-
stelling.

• Doelgericht voorzien van kunstnesten voor huis-, boeren- en gierzwaluwen. 
• Voor de muurhagedissen die voorkomen aan De Krekemeersen (Kortemark) worden 

specifieke beheermaatregelen genomen ter ondersteuning van de populatie. 

MET STEUN VAN O.A.
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VERGROENINGSPROJECT I.K.V. EIKELMUIS BIJ DE SCHOOL ANNUNTIATA IN VEURNE



Het Regionaal Landschap Westhoek werkte tot voor kort enkel in het buitengebied. Maar nu gaan we 
ook voor groen in bebouwde omgeving: méér natuur in tuinen, bedrijventerreinen … En we streven naar 
kwalitatief openbaar groen. Ontdek onze eerste stappen voor groen in de stad…

GROEN IN DE STAD
INSECTENHOTEL PLAATSEN IN ZONNELAND, EEN PROJECT VAN HET LANDSCHAPSFONDS WESTHOEK

2019



 LANDSCHAPSFONDS WESTHOEK 

In 2019 verschenen twee oproepen om een groen project in te dienen. In totaal deden elf 
initiatiefnemers dit. De voorstellen waren zeer uiteenlopend: gaande van een boomgaard aanplanten, een stukje 
kaal terrein van de gemeente te vergroenen tot een voedselbos aanleggen en een bloemenlint creëren. Van 
schaapsbegrazing in een bos tot het openstellen van de eigen tuin voor breed publiek of mensen aanzetten om 
zelf groenten te kweken …

Een jury waakte over enkele criteria (bijvoorbeeld: is de buurt voldoende betrokken?) en gaf al dan niet groen 
licht om in aanmerking te komen voor steun vanuit het Landschapsfonds. Tien initiatiefnemers volgden 
vervolgens een workshop rond crowdfunding en 
werden tijdens hun campagne intensief begeleid door 
het crowdfundingplatform en onszelf. De helft van 
hun doelbedrag (van maximum 10.000 euro) moesten 
ze namelijk via crowdfunding verzamelen en indien 
dat lukte, kregen ze de andere helft cadeau uit het 
Landschapsfonds Westhoek. Alle initiatieven slaagden 
hierin en sommigen haalden tot 200% van hun doel-
bedrag op. Meer dan 700 supporters doneerden 
een bedrag. 

Het Landschapsfonds Westhoek is een initiatief van 
het Regionaal Landschap Westhoek, de provincie 
West-Vlaanderen en het Streekfonds West-Vlaanderen, 
die zorgt dat ook het bedrijfsleven structurele financië-
le partner is in het Landschapsfonds Westhoek.

 KLIMAATBOMEN 

Op drie verschillende events, maar bovenal 
op BUSK – festival in ‘t groen in de Palingbeek 
werkten we rond een duurzame leefomgeving en 
zetten we de bezoekers aan tot concrete acties in 
de eigen tuin. We vroegen de bezoekers te ont-
harden en te vergroenen. Heel concreet stelden 
we de vraag ‘Wie heeft plaats in zijn tuin voor 
een boom/struik?’ Een volmondige ‘ik’ beteken-
de contactgegevens opgeven en een BOOMBON 
meenemen. Zo’n 130 boombonnen werden 
uitgedeeld. Na een overwogen keuze of dit een 
linde, esdoorn of hazelaar zou worden, kon de 
gewenste klimaatboom twee maanden later 
afgehaald worden. Niet iedereen kwam opdagen 
en zo werden uiteindelijk 92 bomen aangeplant 
in 42 tuinen. Onze conclusie: dit is een perfecte 
manier om mensen te bereiken, want zelfs men-
sen die al bereid zijn om te vergroenen, doen dit 
niet uit zichzelf. De nood aan advies blijkt groot. 
In 2020 gaan we daarmee aan de slag!

1

PROJECT
IN DE KIJKER

PROJECT
IN DE KIJKER

EERST EEN BOOMBON UITGEDEELD, EN NU AAN DE SLAG!
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AANPLANT IN VEURNE IN WIJK PETIT PARIS



 PIMP JE TUIN  

Pimp je tuin is een onderdeel van ons marktkraam waar we in 7 gemeentes op 
11 events aanwezig waren en de mensen aanspraken. 

Kinderen worden uitgenodigd om hun droomtuin te ontwerpen. Kippen, een 
boom met hut, een wilgenhut om je in weg te steken, een poel, een moestuin, 
bloemen, nestkastjes, ‘gaten’ maken in de omheining, hagen aanplanten ... En dat 
alles op een grasvlakte omringd met een draadomheining. 

We geven na het ontwerpen een verlanglijstje mee met de ouders en kinderen. 
Wat heb je nodig in de tuin om een uitdagende tuin voor kinderen te creëren? 
En de biodiversiteit krijgt ook een duwtje. 

3

PROJECT
IN DE KIJKER



!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

SL
UIS

PA
D

MAARSCHALK PLUMERLAAN

M
IN

N
EPLEIN

M
AARSCHALK HAIG

LAAN

JAN VANDERG
HO

TELAAN

VELODROOMSTRAAT

VLEESHOUWERSSTRAAT

SCHIPSTRAAT

Legende
Aanplanting Sluispad Ieper
Soort
!( Alnus glutinosa

!( Salix poot

!( Ter plaatse bekijken Salix poot

´1:2.000

25 m

20 m

Aanplant van 
- 10 hoogstammen Alnus glutinosa (6/8) met 2 boomsteunpalen
-  4 Salix poten met 1 of 2 steumpalen
-  6 punten te bekijken met VMM ter plaatse bij start werken

Bomen staan op 20 m van elkaar en min. 1 m van fietspad

EN VERDER: 

Bij een gemeentelijk project werden 10 hoogstammige elzen aangeplant langs het Sluispad in 
de stad Ieper in overleg met de Vlaamse Milieumaatschappij.

MEER WETEN?
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GIS-TEKENING VAN HET GEMEENTELIJK PROJECT LANGS HET SLUISPAD IN IEPER



Een Regionaal Landschap is een streek met een eigen identiteit en met belangrijke natuur- en 
landschapswaarden. Het is één van onze kerntaken om dit landschap te behouden en te versterken.

LANDSCHAP
LANDSCHAPSPLAN IN POPERINGE: 33 GRAUWE ABELEN FLANKEREN DE TOEGANGSWEG

2019



 LANDSCHAPSPLAN IN VEURNE 

De eigenaar waar we dit landschapsplan uitvoerden, kocht recent een met meidoorn 
omhaagde weide nabij de Bergenvaart in Veurne. Het perceel van anderhalve hectare 
werd kort na de oorlogsjaren opgevoerd met allerlei restgronden wegens te nat. De 
grond is echter niet geschikt om aan akkerbouw te doen, maar wel om een zo natuurlijk 
mogelijke omgeving te creëren. De eigenaar heeft namelijk de ambitie om imker te 
worden. Er volgde een plaatsbezoek en veel overleg, wat resulteerde in een plan met 
een boomgaard met 21 hoogstamfruitbomen, 60 meter haag en 10,5 are houtkant 
en hakhout. In totaal werden er 1.235 stuks bosgoed aangeplant. Daarnaast werden 
twee nieuwe poelen gegraven. 

 GEMEENTELIJK PROJECT IN KOEKELARE

Het gaat niet zo goed met onze essen. Verdorde bladeren, dode takken en zelfs volledi-
ge kroondelen die afsterven: de essenziekte is duidelijk in opmars. De oorzaak is een 
schimmelaantasting. De schimmel infecteert de boom via het blad en zal deze gelei-
delijk aan doen afsterven. Dit is enorm slecht nieuws voor onder meer het bomenbe-
stand langs openbare wegen. Tot voor kort werden immers heel wat straten met essen 
aangeplant. Voor veel steden en gemeenten is het door de essenziekte dan ook dweilen 
met de kraan open om deze bomen veilig te houden en herhaaldelijk dode takken te 
verwijderen. Bij zware aantastingen zijn evenwel drastische maatregelen aangewezen en 
moeten soms volledige bomenrijen gerooid worden. 

Als Regionaal Landschap willen we onze gemeenten hierbij graag ondersteunen. We 
gaan samen met hen na wat de mogelijkheden zijn om deze waardevolle bomenrijen 
te herstellen en eventueel nieuwe, meer duurzame, bomen aan te planten. Zo werden 
vorige winter 196 nieuwe bomen aangeplant in de Oostmeetstraat en Zandestraat in 
Koekelare. De gemeente besliste hier eerder om de aangetaste essen uit veiligheids-
overwegingen te rooien. In de Oostmeetstraat werden veldesdoorns (Acer campestre) 
aangeplant, terwijl in het traject van de Zandestraat olmen (Ulmus lutece) werden 
voorzien. Door hier te werken met twee soorten zorgen we ook voor iets meer (bio)
diversiteit in wat anders lange monotone bomenrijen zijn. Daarnaast zijn de bomen 
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 KNOTPLOEGEN 

Knotbomen, of in de volksmond ook wel ‘ne bollaert’ genoemd, maken onlosmakelijk 
deel uit van onze Westhoek. Ze waren vroeger alomtegenwoordig in het West-Vlaamse 
landschap. Ze bepaalden de grens van percelen, verstevigden de oevers van beken en 
waterlopen, hielpen met het draineren van vochtige weides en waren een goede bron 
van hout.

Maar om ze te houden en te bewaren moet je zo ook wel om de 6 à 8 jaar een kopje 
kleiner maken. Een intensief en gevaarlijk werkje, kortom een zware ambacht.

Regionaal Landschap Westhoek coördineert een knotwerking met een 100-tal  
vrijwilligers. Zij knotten jaarlijks een 600 à 800 bomen verspreid over de Westhoek- 
gemeenten in ruil voor het brandhout.

3PROJECT
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Gemeentelijk project: 
Zandestraat (Koekelare)

Verlengde van Oostmeetstraat

BOMEN:
- 79 Acer campestre 8/10 BW
- 79 boomsteunpalen 2,5 m (acacia)
- 79 boomgespen
- 47,4 m boomband
- 3950 l compost/aarde

- Tussenafstand tussen de bomen: 15 m
- Aanplanten op 1,25 m van de weg met 1 boomsteunpaal + gesp
- De 1ste boom telkens aanplanten op 3 m van een doorgang naar akker
- Inmengen 50 liter compost/aarde per boom
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Beginnen aanplanten
ter hoogte van deze duiker

aan beide zijden van de weg

ook op een iets ruimere afstand van elkaar 
geplant. Een afstand van 15 meter zorgt dat de 
bomen meer individuele groeiruimte krijgen 
en sterker uitgroeien. De bomen kunnen 
bijgevolg ook meer weerstand bieden tegen 
mogelijke aantastingen en bovendien versterkt 
een ruimere afstand ook een meer open, 
landschappelijk gevoel. We kunnen dus zeker 
spreken van nuttige renovatieprojecten waarbij 
een waardige compensatie wordt geboden voor 
de essen die noodgedwongen gerooid moeten 
worden.

PLAN VAN ZANDESTRAAT

KNOTLOCATIE IN VLAMERTINGE



EN VERDER: 

• Meer en meer worden we aangesproken door mensen die zich actief willen inzetten voor het 
beheer van het landschap. Tot nu toe konden we hierop niet echt inspelen. Tijdens werkbe-
zoeken in Nederland hebben we kennis gemaakt met de Stichtingen Landschapsbeheer. Jaar-
lijks begeleiden ze ongeveer 75.000 landschapsvrijwilligers in Nederland. Hun enthousiasme 
werkte aanstekelijk en daarom hebben we beslist om gedurende twee jaar uit te testen hoe 
we landschapsvrijwilligers in de Westhoek het beste kunnen helpen en omkaderen. Hiervoor 
hebben we samen met de stad Ieper en het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete 
(Antwerpen) een Leaderproject ingediend. Goedkeuring door de minister wordt verwacht 
tegen mei 2020. Meer nieuws hierover volgt. 

• Ook in Ieper wordt de essenproblematiek nauw opgevolgd. Zo werd vorig jaar vastgesteld 
dat meer dan de helft van de bomen in de Lotzstraat, Middelstraat en Grenadiersstraat in 
Zuidschote zwaar waren aangetast. Zieke (of zelfs dode) bomen laten staan is gevaarlijk waar-
door stad Ieper uiteindelijk heeft beslist de bomen in één keer te kappen. Afgelopen winter 
werden als gemeentelijk project echter al nieuwe bomen aangeplant. In de Grenadiersstraat 
kwamen 22 nieuwe haagbeuken en ook in de Middelstraat werden alle bomen vervangen 
door maar liefst 136 gewone esdoorn en 86 wintereiken!

• In Boezinge (Ieper) kon de lokale schuttersclub ‘de Koninklijke Handbooggilde Sint-Joris’ 
afgelopen jaar genieten van een volledige vergroening van hun clublocatie. In samenwer-
king met stad Ieper werd er onder meer 140 meter haag aangeplant die hun site letterlijk 
en figuurlijk inkadert in het ruimere landschap langs het kanaal Ieper-IJzer.

• Samen met de Provincie, stad Poperinge en de Communauté de Communes de Flandre In-
térieure en de Agence d’Urbanisme de St-Omer zijn we partner in het Europees Interreg-
project Qualicannes. Samen willen we de voormalige grenspost en de omgeving opnieuw 
leefbaarder en aantrekkelijker maken. Het Regionaal Landschap zal hiervoor meewerken 
aan de opmaak van een landschapsvisie voor dit deel van het Hoppeland en ook aanplan-
tingen uitvoeren.  

MEER WETEN?
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De Regionale Landschappen willen iedereen warm maken voor natuur en landschap. De uitdaging is om 
mensen die minder vertrouwd zijn met natuurbeleid toch te betrekken bij natuur- en landschapsontwikke-
ling.

Door het organiseren van cursussen, evenementen en excursies kunnen inwoners proeven van hun streek 
en kennis maken met de bijzondere natuur en het landschap. Vergroeningsprojecten op school, wilgen-
hutten bouwen of een bijenhotel maken? Er is een waaier aan mogelijkheden voor jong en oud.

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE & COMMUNICATIE

VERKENNING VAN HET LANDSCHAP IN DE LUCHT TIJDENS LEISELE OP Z’N ZONDAGS
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 SPEURTOCHTEN 

Speurtochten werken voor de doelgroep gezinnen met kinderen perfect. Ze kiezen wan-
neer en ondertussen ook waar ze willen speuren. Biodiversiteit, erfgoed en landschapslezen 
komen aan bod, maar zonder dat je het zo benoemt. Drie nieuwkomers in 2019!

Met de zoektocht naar Oscar in het Koekelarebos werd er een nieuwe speurtocht gemaakt 
in het al uitgebreide aanbod van speurtochten in de bossen van de Westhoek. 

De Palingbeek kreeg een super-de-luxe versie van een speurtocht in samenwerking met 
de ploeg van de Palingbeek. De vleermuis en zijn leefomgeving kregen een welkome focus. 
Gezinnen met kinderen gaan op safari naar de ‘Big Bat Five’, de vijf meest bijzondere vleer-
muizen van de Ieperboog. Deze zoektocht gebeurt a.d.h.v. een boekje boordevol spelletjes, 
weetjes, tips en trucs. De vleermuizen zijn effectief in het provinciaal domein te vinden. 
  
De doelgroep van gezinnen met heel jonge kinderen werd nog niet bediend. Daar is met de 
Bergkabouters op de Kemmelberg verandering in gekomen. 

 SCHOOLVERGROENINGEN 

Een avontuurlijke en natuurrijke speelplaats heeft diverse voordelen: het is goed voor de 
ontwikkeling van de leerlingen in het algemeen, ze veranderen hun milieugedrag, er zijn 
minder ongelukken, meer speelkansen, minder negatief gedrag ... Kortom, meer dan vol-
doende redenen om de schoolspeelplaats te vergroenen. We zorgen voor advies, een plan, 
plantgoed en planten mee aan in het kader van Natuur op School, een initiatief van de 
Provincie West-Vlaanderen. 

Bij vier scholen werd een vergroening uitgevoerd: ’t Saam in Diksmuide, Gemeentelijke 
basisschool in Leke, Annuntiata in Veurne, Klavertje 3 in Oostvleteren. 
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OPENING VAN DE NIEUWE SPEURTOCHT “BERGKABOUTERS” IN HEUVELLAND



 STEENUIL 

In 2019 was de steenuil de vogel van het jaar. Naar aanleiding van dit gebeuren, besloot 
het Regionaal Landschap Westhoek om de (steen)uilen in de kijker te zetten. Zo konden 
de bezoekers in BC De Blankaart gedurende vijf maanden genieten van een gevarieerde 
uilententoonstelling. De steenuil was de blikvanger, maar er was ook bijzondere aandacht 
voor de vier andere uilen die je bij ons kan waarnemen: bosuil, kerkuil, ransuil en velduil. 
Een opgezette oehoe toonde het spectaculaire verschil in grootte met onze andere uilen. En 
wie weet, hoort hij binnenkort ook bij onze vaste uilen in de Westhoek. De tentoonstelling 
bestond uit infoborden, spellen en heel wat bezienswaardigheden (nestkasten, schedels, op-
gezette dieren, vleugels, filmpjes, braakballen en een mooie fototentoonstelling). De collectie 
bestond uit didactisch materiaal van het RL Westhoek, het KBIN, het RL Vlaamse Ardennen, 
Natuurwerkgroep De Kerkuil, provincie West-Vlaanderen en het Franse GON (Groupe 
ornithologique et naturaliste du Nord). Ook werden er doorheen het jaar wandelingen, 
infoavonden, sessies braakballen pluizen en kidsactiviteiten georganiseerd of onder-
steund door ons waar de steenuil de hoofdrol wegkaapte. Dit was zowel voor breed publiek, 
de natuurliefhebber als voor kinderen. Zo konden de kinderen in 2019 onder andere met 
een gids de tentoonstelling bezoeken, een kerkuilenbak herstellen, uilenspellen spelen, het 
nestkastenspel doen ... 
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AANPLANT IN VBS DE LIBEL IN BEVEREN-AAN-DE-IJZER

Heel wat andere scholen vragen ook onze expertise, daar is de vergroening nog in proces. 
Dit zijn VBS de Libel in Beveren-aan-de-Ijzer, VBS Pervijze, GO! Basisschool Ter Elzen in Wijt-
schate, Koningsdale in Ieper, VBS BuBaO Klimop in Diksmuide, Talent in Houtem, Kwadrant 
(De Pinker) in Poperinge, Sint-Martinus in Koekelare, College in Ieper en Sint-Franciscus in 
Poperinge.  

UILENSPEL



EN VERDER: 

Vormingen: van info rond wederopbouw, klimaatadaptatie, landschapswijzigingen en vleermuizen naar vaar-
digheden als bouwen van wilgenbouwsels, groene afsluitingen, snoeien en knotten van bomen. De vormingen 
richten zich op wat er te lezen en beleven valt in het landschap. Alle vormingen samen bereikten 334 gidsen, 
begeleiders, leerkrachten en/of adviesraadsleden en 315 deelnemers breed publiek. 

Tentoonstellingen: De verschillende kunstenaars vertaalden in We Are Water het persoonlijk karakter of de 
identiteit van de IJzer- en Handzamevallei en haar bewoners. Ze deden dit via beeld, klank, woord, installatie en 
steeds gericht op communicatie en interactie met het publiek. Met het thema water worden niet alleen verleden, 
heden en toekomst maar ook mensen met elkaar verbonden. De module We Are Water stond op 2 plekken in 
Diksmuide (de Blankaart en de Bloemmolens). Vervolgens reisde ze naar Vleteren, Lo-Reninge en Poperinge. 

Er was de filmvoorstelling van Isara, Songs of the valley van Sven Verhaeghe en met livevertolking van 
WXII die ook een lp uitbracht voor het project, nl. Yzer. Maarten Inghels kwam voorlezen uit zijn gedichten. 
Daarnaast leverde hij ook bijdrages in het boek ‘We Are Water’ en in de Landschapskrant. 1000 exemplaren 
werden verdeeld van het boek We Are Water. 

Soms eens als trekker, dan weer in een ondersteunende rol, maar het Regionaal Landschap was betrokken bij 
heel wat activiteiten. Hier een kleine greep uit de ellenlange lijst:
• Alle beestjes groot en klein. Naar aanleiding van de ‘Dag van de biodiversiteit’ organiseerden we in en rond 

BC De Blankaart een geanimeerde namiddag rond grote en kleine beestjes. Zo konden gezinnen met kinde-
ren op een speelse manier meer leren over vogels, bijen, vleermuizen, de otter, etc.  

• Zomerstreken in samenwerking met VormingPlus in Koekelare en Heuvelland: we organiseerden onder 
andere de activiteit “Speels arboretum” waarbij een begeleider kinderen en hun (groot)ouders op sleeptouw 
nam doorheen de unieke collectie bijzondere bomen. 

• Natuur@eliers: dit zijn verschillende woensdagnamiddagen tijdens het schooljaar waar kinderen kunnen 
buitenspelen rond het kasteel in de Blankaart. Een natuurspelnamiddag, nestkastjes timmeren, een tocht 
door de grachten, werken rond paddenstoelen en kabouters … Dit doen we samen met de Provincie 
West-Vlaanderen. Voor deze doelgroep, nl. de kinderen in de vrije tijd, hebben we via de jeugdwerking van 
de gemeenten ook in Heuvelland, Diksmuide en Poperinge een aanbod.
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MODULE WE ARE WATER OPGESTELD IN DIKSMUIDE



MAAIBEHEER WANDELNETWERK HEUVELLAND

De Regionale Landschappen ontwikkelen herstelplannen voor trage wegen en bouwen aan kwaliteitsvolle 
wandelgebieden in samenwerking met partners. Zo kan je het landschap in alle seizoenen op zijn mooist 
verkennen. Onderweg bieden rustbanken, picknickplaatsen en uitkijktorens gelegenheid om even stil te 
staan bij het prachtige landschap en de natuur. Samen mogen we trots zijn op de streek waarin we wonen, 
werken en ontspannen!

RECREATIE

2019



 WESTHOEKTRAILS 

De ‘westhoektrails’ zijn een nieuw product van het Regionaal Landschap Westhoek. 
Het zijn ‘lijn’wandelingen doorheen onze mooiste natuur. We streven ernaar om dit 
zoveel mogelijk te doen via (ook onverharde) trage wegen, holle wegen, jaagpaden ... 
Aangezien het een ‘lijn’wandeling – dus van punt A naar punt B – betreft, geven we ook 
een vervoertip mee. Dit is een ecologisch alternatief voor koning auto zoals de 
(bel)bus of de trein. De eerste publicatie is de tocht Langewade-Blankaart. De wan-
delaar stapt 12 km - waarvan 9 km onverhard - doorheen de IJzervallei. Starten doe je 
aan de Blankaart. De belbus zet de wandelaars af aan Langewade. Vandaar stap je via 
de Martjesvaart naar de Drie Grachten. Je passeert Luigem, de Beukelaremolen en Vijf-
huizen. Als kers op de taart eindig je via een lus rond het Natuurreservaat de Blankaart 
in het kasteel van de Blankaart. De tweede westhoektrail werd in 2019 op punt gezet 
en wordt in 2020 gepubliceerd.  Deze gaat van Roesbrugge naar Pollinkhove. Ook hier 
is het mogelijk om van de belbus gebruik te maken. De ‘blauwe’ lijn is hier de IJzer. 
Via het jaagpad ontdek je de streek. Af en toe suggereren we om eventjes af te wijken 
om charmante plekjes in Roesbrugge, Beveren-aan-de-IJzer, de Broeckmolen, Stavele, 
Elzendamme, Fintele of Pollinkhove (beter) te leren kennen. 

 LEADERPROJECT VERBETER DE BELEVING VAN HET LANDSCHAP 

De laatste tien jaar werd heel wat geïnvesteerd in de beleving van het landschap in 
de Westhoek. De verhoging van de beleving van het landschap gebeurde niet alleen op 
landschappelijk vlak (aanplant kleine landschapselementen), maar ook op recreatief vlak ge-
beurden de nodige investeringen. Om een aantal gebieden toegankelijker te maken, worden 
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WANDELAAR OP WEG VAN ROESBRUGGE NAAR POLLINKHOVE



 HERSTEL SENTIER 23 EN 24 

Regionaal Landschap Westhoek is al sinds de 
beginjaren aan het werken rond herstel van 
de trage wegen in de Westhoek. Trage wegen 
zijn de ‘snelle’ wegen van ons platteland, vor-
men een belangrijke schakel in de ontsluiting 
van het buitengebied en zijn van ecologisch 
belang.

De stad Mesen, het kleinste stadje van België 
met een grote geschiedenis, kent een aantal 
mooie trage wegen die cruciaal zijn voor het 
aaneensluiten van een aantal prachtige sites. 
In afspraak met de aanpalende landbouwers 
en de stad Mesen is 440 meter trage weg 
hersteld en voorzien van grenspalen zodat 
de oorspronkelijke breedte en verbinding 
gevrijwaard blijven.

Deze trage weg is een belangrijke verbinding 
voor de bezoekers van het Peace Village 
richting de gekende Ierse Vredestoren. In 
2020 komt hier ook een provinciale wandel-
route met hoogtepunt de Sint-Niklaaskerk als 
uitkijktoren waar deze herstelde trage weg deel 
van zal uitmaken.
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GRENSPALEN AAN SENTIER 23 EN 24

BRUGJE OVER DE REIGERSVLIET IN STUIVEKENSKERKE

via dit project drie nieuwe wandelbruggen 
aangelegd in Ieper, Poperinge en Diksmuide.
De voetgangersbruggen te Ieper in het Na-
tuurpuntdomein Fort Saint Nicolas (Boezinge) 
en in Diksmuide over de Reigersvliet (Stuive-
kenskerke) zijn ondetussen toegankelijk. Het 
project startte in 2017 en loopt nog tot juni 
2020. 

Partners: Europese Unie, Vlaanderen, Provin-
cie West-Vlaanderen, Diksmuide, Natuurpunt 
en Poperinge



EN VERDER: 

• Regionaal Landschap Westhoek coördineert jaarlijks met de gemeenten het maaibe-
heerplan van 50 km onverharde paden op de 4 wandelnetwerken in de Westhoek. 
Samen goed voor 2.550 uren arbeid door de sociale tewerkstelling.

• Regionaal Landschap Westhoek adviseert jaarlijks een 20-tal ATF-toertochten in het 
Heuvelland georganiseerd door ATF/wielerclubs, kermiscomité ’s, sportclubs. Door te 
veel tochten en passanten en te hoge recreatiedruk op bepaalde onverharde paden is 
de ‘kwetsbaarheidskaart natuur voor recreatie’ opgemaakt. Aan de hand van deze 
kaart kunnen organisaties de toertochten uitstippelen. Verder vonden nog 10 wandel-
tochten, 1 looptrail en 1 ruitertocht plaats in Heuvelland. 

• Dag van de Trage Weg - Blankaart XL: deze bijzondere jaarlijkse wandeldag nam 
zowel de geoefende als de sporadische wandelaar mee in de ruime omgeving van de 
Blankaart. Ook openden bijzondere locaties hun deuren, was er een huifkar en kon 
men op  verschillende locaties de IJzer en het Kanaal Ieper-IJzer oversteken. 
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DAG VAN DE TRAGE WEG – BLANKAART XL



In onze cultuurlandschappen zijn zowel natuur als mensen, en hun verhalen en gebruiken, gevormd door 
het omgevende landschap. Het is die ‘vergroeiing’ die de Regionale Landschappen koesteren. We kijken 
daarbij steeds graag over de muurtjes.

STREEK
FRONTBOOM

2019



 NATJES EN DROOGJES IN DE WESTHOEK 

Onder de noemer “Natjes en Droogjes in de Westhoek” organiseerden we infoavonden 
en excursies voor adviesraadsleden van de Westhoek. De klimaatsverandering heeft verre-
gaande gevolgen. Onderzoek toont aan dat we ons moeten voorbereiden op een toename 
aan overstromingen én watertekorten, verzilting, bodemerosie en hittegolven. Hoe passen we 
ons aan aan deze nieuwe situatie? Welke kansen biedt het landschap ons voor waterbuffering 
en verkoeling? Zo’n 160 mensen namen deel. We focusten op 4 onderwerpen:
• Industrie en water: bezoek aan Wegenbouw De Brabandere, een bedrijf met een nul-

lozer statuut. Hoe gaan zij nu reeds aan de slag met regenwater en afvalwater? Bij het 
IWVA kregen we een korte schets van de evolutie van de water- en grondwaterwinning 
in de duinen. Ze hergebruiken afvalwater in functie van de verdere productie van het 
drinkwater.

• CO-opslag in de bodem: hoe zit het systeem van zo’n koolstofcyclus in elkaar? Wat is 
de rol van bodems in bossen, akkers en graslanden? INBO, ILVO en BOS+ schoven vijf 
streekstrategieën naar voren.

• Bezoek aan Waterhouderij Walcheren: zeven onderling sterk verschillende agrarische 
bedrijven werken samen binnen het project Waterhouderij Walcheren. Ze namen 
tientallen maatregelen om de zoetwatervoorraad op peil te houden en te vergroten. 
Aanvankelijk werd vooral een antwoord gezocht op langdurige droogte. Dat is later 
verbreed met beperking van wateraanvoer, verbetering van de waterkwaliteit, bijdragen 
aan natuurdoelstellingen en het opzetten van een eigen energievoorziening voor de 
deelnemende bedrijven.

• Groene gevels en daken: Yves Dehondt, Iepers tuinarchitect, had het over het waarom 
van groendaken, hoe die aan te leggen en te beheren. Bruno Verschaeve van Groene 
Gevels vzw gaf advies over geveltuinen.

LANDSCHAP IN VERSNELLING

Vanaf de jaren ’50 veranderen de dorpen en steden van de Westhoek en het omringende 
landschap in versneld tempo. Het landschap is niet iets wat voor altijd vaststaat. Het verandert 
mee met de keuzes en beslissingen die we maken. De expo staat stil bij de veranderingen 
uit ons recent verleden om van daaruit te denken aan morgen. Welke toekomst zien 
we voor ons landschap? En hoe kunnen we er actief en doordacht aan bouwen? We 
benaderen het landschap vanuit de thema’s mobiliteit, natuur, landbouw, grens, toerisme 
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BEZOEK AAN WATERHOUDERIJ WALCHEREN



 FRONTBOMEN

In het kader van de herdenkingsjaren “100 jaar Groote Oorlog” ontwikkelde de stad Ieper 
i.s.m. het In Flanders Field Museum het project van de Herdenkingsbomen als blijvende 

duiding van de ‘Kleine Ieperboog 1914-1917’. Er werden 138 
hoogstammige olmen aangeplant langs de historische, langst op 
dezelfde plaats gebleven frontlijnen van Boezinge tot Sint Elooi.

Op initiatief van het toenmalige Regionaal Landschap 
West-Vlaamse Heuvels werd dit project in 2017 verder uitgewerkt 
op de frontlijnen binnen Heuvelland en Mesen. 41 Herden-
kingsbomen markeren er nu de fronten van de ‘Wijtschateboog’ 
en de ‘Messines Ridge’, die vanaf oktober 1914 tot juni 1917 
praktisch ongewijzigd bleven. 

Om de beide frontlijnen duidelijk in het oorlogslandschap te 
markeren, is elke herdenkingsboom voorzien van een metalen 
boomkorf met kleurmarkering. De boomkorven op de geallieer-
de (Franse en/of Britse) frontlijn zijn voorzien van een blauwe 
bovenrand, de boomkorven op de Duitse frontlijn van een rode 
bovenrand.

In de periode 2018-2019 werden nogmaals 123 bomen 
aangeplant (33 stuks in 2018 en 90 stuks in 2019) richting de 
kust, ‘van de bergen tot de zee’. De 302 herdenkingsbomen 
markeren nu dus het volledige Vlaamse landfront, vanaf het 
kanaal Ieper-IJzer tot aan de provinciegrens met Henegouwen 
(Ploegsteert), en dit tot ver na de herdenkingsjaren 2014-2018.
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UIT DE TENTOONSTELLING LANDSCHAP IN VERSNELLING, HOEVE VANGHELUWE ROND 1980

FRONTBOOM

en wonen. In 2019 stond de tentoonstelling in het bezoekerscentrum Het Heuvelland in 
Kemmel. Ze kreeg er ruim 3.000 losse bezoekers. Vanaf mei 2020 gaat ze reizen doorheen 
de Westhoek. 



EN VERDER: 

In 2019 hebben we nauw samengewerkt met de Erfgoedcel van CO7, de Communauté de 
Communes des Hauts de France (CCHF) en de Médiathèque de Wormhout om te bepalen 
hoe een goed landschapsobservatorium voor de grensoverschrijdende Westhoek er zou 
moeten uitzien. Het bestek is goedgekeurd en de offertes zijn binnen. In maart 2020 wordt 
de opdracht opgestart om het landschapsobservatorium operationeel te hebben tegen najaar 
2020. Hiervoor ontvangen we Europese steun vanuit het Interregproject Partons 2.0.
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