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FRUIT, BIJ EN JIJ…?

O

p zondag 29 oktober staan het Koetshuis en het Abdijpark in
Geraardsbergen de hele dag in het teken van bijen, streekeigen
groen en (fruit)bomen. Het wordt een dag vol boeiende activiteiten
waarbij ook de onderlinge samenhang tussen de bijen als bestuivers en de
planten als voedselbron aan bod komen.

Een organisatie van Stad Geraardsbergen en RLVA, met de medewerking van
De Helix, Natuurpunt, Ons Denderbieken, VELT Geraardsbergen, Volkstuinen
Geraardsbergen, Groenpalet, Erwtjes en knollen, Brouwerij Gemeldorp,
Compostmeesters van Geraardsbergen, vzw centrum Gardian Angel.
‘Fruit, bij en jij…?’ kadert in het project Geraardsbergen Bij-vriendelijk.

Beste lezer,
Jozef Dauwe
Voorzitter

Dirk Otte
Ondervoorzitter
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Traditioneel staan in het najaar streekeigen groen en (fruit-)bomen in de spotlights
bij RLVA. Ook dit jaar ben je welkom op onze
najaarshappening ‘Fruit, bij en jij…?’, op de
snoeidemo’s en op de planmomenten in de
aanloop naar de jaarlijkse boomplantactie. Bij
deze groepsaankoop van streekeigen bomen
en struiken kun je plantgoed bestellen aan

een voordelige prijs. Ook Streekmotor23, het
streekfonds Vlaamse Ardennen-Dender, heeft
de wind in de zeilen en lanceert een eerste
projectoproep. Verder verwelkomen we nog
twee nieuwe medewerkers bij RLVA vzw. Gus
Van Hoeck en Tine Degezelle versterken sedert
eind augustus het team. Ze stellen zich in deze
landschapskrant kort aan je voor.
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programma Fruit, Bij en jij…?
Startschot
om 10u door Schepen Martine Duwyn
Doorlopende workshops
bijenhotel, zaadbommen en kaarsjes maken
Infostands
honingbijen, bij-vriendelijk tuinieren, bij-vriendelijke planten, plantadvies, proefstand oude
fruitrassen, entdemo, pomoloog (determineren van appelrassen), bijen- en honingproducten,
groendaken, verhalenvertelster voor jong en oud

Lezingen
• 11u: ‘Geen bijen zonder voedsel, geen
voedsel zonder bijen’ door Bart Vandepoele (departement omgeving)
• 14u: ‘De bij van nabij en zijn producten’
door Maurice De Waele (imker en voorzitter Zottegemse Biemansgilde)
• 16u: ‘Biobloembollen en hun belang voor
het voortbestaan van de bij’ door Caroline
Steel (vzw centrum Gardian Angel)

En verder nog:
• compostpark: demonstratie composteren
• fruitpers: enkel op afspraak via
www.mobielefruitpers.be of op het nummer 050 78 11 94
• het bijenspel op de iPad (De Helix)
De bar is doorlopend open voor een hapje en
een drankje. Bij de opening om 10u wordt in
primeur de eerste Geraardsbergse Gaudium
honingwijn voorgesteld.

Meer weten?
INFO@RLVA.BE
of
055/207265
Kris De Rycke - 054/434440
Zondag 29 oktober van 10u tot 17u,
Koetshuis en Abdijpark Geraardsbergen.

GRATIS INKOM
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LEER FRUITBOMEN SNOEIEN OP DE SNOEIDEMO

O

p de snoeidemo legt een ervaren snoeier je de basisprincipes
uit van het snoeien van fruitbomen. Op drie uur tijd krijg je de
nodige praktische informatie waarmee je zelf aan de slag kunt
om je eigen bomen te snoeien. Niet te veel theorie, maar duidelijk
uitgelegd in de praktijk van de hoogstamboomgaard.
Interesse? Inschrijven kan voor volgende snoeidemo’s, telkens van
14u tot 17u:
•
•
•
•
•

25 november 2017: Oudenaarde (15 jaar oude bomen)
20 januari 2018: Erpe-Mere (jonge tot zeer oude bomen)
10 februari 2018: Herzele (jonge en oude bomen)
17 maart 2018: Zwalm (bomen ouder dan 15 jaar)
05 mei 2018: Kluisbergen (verwaarloosde pruimelaars)

Deelnemen kost 5 euro per persoon voor inwoners van RLVA,
10 euro voor wie niet in het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen woont.
Info en inschrijvingen:
INFO@RLVA.BE of 055/207265.
Wacht niet te lang om in te schrijven, het aantal plaatsen per
snoeidemo is beperkt.
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PLANMOMENTEN BOMEN EN STRUIKEN PLANTEN:
WELKE SOORTEN, WAAR EN HOE?

D

e boomplantactie is dé gelegenheid
om fruitbomen en streekeigen bomen
en struiken aan te schaffen. Maar hoe
begin je er aan? Welke bomen horen waar
thuis en welke fruitboom heeft een bestuiver
nodig? Welke planten staan liever in de schaduw of op een natte plaats? Hoe ver plant je
bomen uit elkaar en hoe bescherm je best je
aanplant tegen schapen of andere grazers?
Op drie momenten, verspreid over ons werkingsgebied, kun je op onze ‘planmomenten’
terecht met je vragen en proberen we je verder te helpen.
De infosessies zijn gratis, maar enkel op
afspraak. Neem contact op het nummer
055/207265 of INFO@RLVA.BE en schrijf je
in. We voorzien een half uur per inschrijving.
Breng alvast je kadasternummer(s) mee en/of
een plan van het aan te planten perceel.
• woensdag 18 oktober 2017: secretariaat
RLVA, Veemarkt 27 in Ronse van 9u tot 12u
en van 14u tot 17u
• donderdag 19 oktober 2017: G.O. Racing,
Markt 20 in Gavere tussen 18u en 21u
• zondag 29 oktober 2017: Koetshuis en Abdijpark Geraardsbergen van 10u tot 12u en
van 13u tot 17u
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DOE MEE AAN DE BOOMPLANTACTIE
EN KIES VOOR STREEKEIGEN PLANTEN!
Streekeigen groen

D

e jaarlijkse boomplantactie is een éénmalige groepsaankoop
voor streekeigen bomen en struiken. Bestellen kan tot woensdag 10 november. De bestelbon vind je op pagina 11.

We kiezen bij de boomplantactie voor streekeigen groen. Deze soorten
passen landschappelijk goed in de Vlaamse Ardennen en bovendien zijn
ze ook perfect aangepast aan de plaatselijke groeiomstandigheden en
doen het hier dus van nature goed. Streekeigen planten zorgen ook voor
meer biodiversiteit. Als voedselplant zorgen ze voor meer vlinders, vogels,… in je omgeving. Dat geldt ook voor (hoogstam)fruitbomen, waar
onder meer wezels, steenuilen en eikelmuizen zich thuis voelen.

Waar mogelijk bieden we bij de boomplantactie zo veel mogelijk autochtoon plantgoed aan. Dit zijn streekeigen planten die ook nog eens
opgekweekt werden uit zaad dat hier in de streek geoogst werd. Op
die manier krijg je materiaal dat beter aangepast is aan onze lokale
groeiomstandigheden (klimaat, bodem,…) en daardoor minder gevoelig is aan ziekten.
Als leveranciers voor deze groepsaankoop komen enkel boomkwekers
in aanmerking die het MPS-certificaat (More Profitable Sustainability)
met A of A+ label toegekend kregen. Concreet komt het er op neer dat
de kweker op een efficiënte en verantwoorde manier omgaat met o.a.
meststoffen, fytoproducten, water en energie. Een win-win situatie
voor de boomkweker én voor het milieu! Meer info: www.vms-vzw.be.
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Welke planten kiezen voor welk doel?

Het aanbod bij de boomplantactie is heel divers. Sommige soorten
lenen zich beter voor een bepaald doel dan andere. Om je te helpen
met de soortenkeuze geven we hierbij enkele tips om je pakket samen
te stellen.
Nectarplanten
Wil je bijvoorbeeld bij- en vlindervriendelijke planten, kies dan in eerste instantie voor boswilg en klimop, meidoorn, sleedoorn, hondsroos,
bosroos, liguster, zoete kers, lijsterbes, vuilboom of vogelkers. Verder
zijn natuurlijk ook alle fruitbomen in het assortiment een fantastische
voedselbron voor deze insecten.

Geschoren haag of bloesemheg
Een natuurlijke haag, heg of houtkant bestaat altijd uit een mengeling
van verschillende soorten. Plaats de verschillende soorten niet kriskras
door elkaar, maar zet drie of vier planten van dezelfde soort bijeen om
de minder sterke groeiers een kans te geven. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een haag van één soort, bijvoorbeeld haagbeuk, beuk of meidoorn. Qua plantafstand reken je vier planten per meter voor een haag,
drie voor een lossere heg. Soorten voor de geschoren haag: haagbeuk,
veldesdoorn, liguster, meidoorn, sleedoorn, taxus, hulst, iep, beuk,
gelderse roos, rode kornoelje of een mengeling van deze soorten.
Soorten voor de bloesemheg: meidoorn, sleedoorn, hondsroos, bosroos, liguster, rode kornoelje, gelderse roos, vogelkers, vuilboom, kardinaalsmuts, of een mengeling van bovenstaande soorten. Een bloesemheg draagt enkel bloemen als ze niet jaarlijks geschoren wordt.
Brede houtkant
Meestal wordt er bij een houtkant gewerkt met twee of drie rijen
planten. De afstand tussen twee rijen bedraagt 1 meter. Na verloop
van tijd zal dit een dichte houtkant worden, een dunning is wel aangewezen na een paar jaar. Soorten voor de houtkant: alle inheemse
boom- en struiksoorten op de bestelbon.
Vogel- of hakhoutbosje
Kies hier voor een ruim plantverband waarbij de planten zo’n twee
meter van elkaar af staan. De vorm van het bosje kun je laten afhangen van het te beplanten perceel. Om een bos-effect te verkrijgen
voorzie je best minstens 4 à 5 rijen bomen. Soorten voor het vogelbosje: meidoorn, sleedoorn, zoete kers, vuilboom, hazelaar, gelderse
roos, lijsterbes, rode kornoelje.
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Totaal

Totaal

Brakel

Ronse
Maarkedal
St-Lievens-Houtem
Oudenaarde
Wortegem-Petegem
Ronse
Zingem
St-Lievens-Houtem
Zottegem
Wortegem-Petegem
Zwalm
Zingem
Zottegem

Gavere
Brakel
Geraardsbergen
Erpe-Mere
Herzele
Gavere
Horebeke
Geraardsbergen
Kluisbergen
Herzele
Kruishoutem
Horebeke
Lierde
Kluisbergen

Erpe-Mere
Oudenaarde
(voor
exacte locatie zie www.rlva.be)

Maarkedal
Voorkeurplaats voor afhaling

Afhaalpunt (zie lijst hierboven):

Adres:
Naam:
Gemeente:
Adres:
Telefoon (waar je overdag te bereiken bent):
Gemeente:
Emailadres (nodig voor bevestigingsmail):
Telefoon (waar je overdag te bereiken bent):
Afhaalpunt (zie lijst hierboven):
Emailadres (nodig voor bevestigingsmail):

De vermelde prijzen op de bestelbon zijn incl. 6% btw mits uitzondering van het materiaal aan incl. 21% btw.
Naam:

Kruishoutem
Zwalm
De
vermelde prijzen
de bestelbon
zijnbij
incl.
6% btw mits uitzondering van
het materiaal aan incl. 21% btw.
Bestellingen
< 250€:opcontante
betaling
afhaling
Lierde
Bestellingen > 250€: betaling via overschrijving

Wenst
factuur
(vanafcontante
25€): ja/neen
Bestellingen
< 250€:
betaling bij afhaling
Bestellingen > 250€: betaling via overschrijving
Indien factuur, eventueel BTW-nr

Indien factuur, eventueel BTW-nr

Totaal factuur
E (materiaal)
Wenst
(vanaf 25€): ja/neen

Totaal D (kleinfruit)

(fruitbomen)
Totaal EC (materiaal)

Totaal B
D (klimplanten)
(kleinfruit)

Totaal A
(streekeigen bomen & struiken)
C (fruitbomen)

Totaal B (klimplanten)
Overzicht
bestellingen - prijzen incl BTW

Totaal A (streekeigen bomen & struiken)

worden voor plantgoed dat niet aanslaat. Belangrijk is het plantgoed zo snel mogelijk aan te planten of in
levering
enen
betaling.
te
te kuilen,
in elk geval de wortels steeds tegen uitdroging te beschermen. Vooral bij het vervoer van de
Meer
info
&
planttips
op www.rlva.be/boomplnt.html
planten
vanaf
de afhaalplaats
is hetincl
belangrijk
windvrij liggen,
Overzicht
bestellingen
- prijzen
BTW dat de wortels
Voorkeurplaats
voorbijvoorbeeld
afhaling door een plastiek
hoes te gebruiken. Meer info & planttips op www.rlva.be
(voor exacte locatie zie www.rlva.be)

2015
Bestellingen van minder dan 250€ zijn tegen contante betaling af te halen op zaterdag 5 december
2015
op
het
door
jou
gekozen
verdeelpunt.
Bestellingen
van
meer
dan
250€
worden
in
de
gemeenBestellingen van minder dan 250€ zijn tegen contante betaling af te halen op zaterdag 9 december 2017
op
het
verdeelpunt.
Bestellingen
van meer
dan aan
250€
worden
in zaterdag
de mits
gemeenten
van het
ten
vandoor
het jou
Regionaal
Landschap
vrijdag
december
gratis
huis
geleverd,
voorafgaande
Bestellingen
vangekozen
minder
dan 250€opzijn
tegen4 contante
betaling
af te
halen
op
5 december
Regionaal
Landschap
op vrijdag
8 december
grati
s aan
huis geleverd, mits voorafgaande betaling. Vanaf een
betaling.
Vanaf
van
500€
(excl.
BTW)
krijg
je
5%
korting.
2015 op het door jou gekozen verdeelpunt. Bestellingen van meer dan 250€ worden in de gemeenaankoop
van 500€
(excl. bestelbon
BTW) krijg jevoor
5% korti
ng. Bestellingen
vanaf 50€ (incl aan
btw),Regionaal
ontvangenLandschap
een gratis
De
ingevulde
28 oktober
2015gratis
terugbezorgen
ten volledig
van
hetvan
Regionaal
Landschap
op vrijdag
4 december
aan
huis geleverd,
mits voorafgaande
boek
‘Flora
de
Vlaamse
Ardennen’
en
dit
zolang
de
voorraad
strekt.
Vlaamse Ardennen,
Veemarkt
27,
9600
Ronse
via het bestelformulier op www.rlva.be emailen
betaling.
van 500€
(excl. voor
BTW)
je 5%of
korting.
De
volledigVanaf
ingevulde
bestelbon
6krijg
november
2017 terugbezorgen aan Regionaal Landschap Vlaamnaarvolledig
boomplantactie@rlva.be.
Tegen
ten
laatste
6.11.2015
ontvang je een
dat je
De
ingevulde
bestelbon
voor
28
oktober
terugbezorgen
aanbevestigingsmail
Regionaalemailen
Landschap
se Ardennen, Veemarkt 27, 9600 Ronse of via het2015
bestelformulier
op www.rlva.be
naar
bestelling
verwerkt
werd.
Geef27,
daarom
onderaan
op. bevestiop
Vlaamse Ardennen,
Veemarkt
9600
Ronse
of je
viaemailadres
het bestelformulier
www.rlva.be
emailen
boomplantacti
e@rlva.be.
Tegen
ten
laatste
10.11.2017
ontvang
je een
gingsmail
dat je bestelling
Geen
bevestigingsmail
= geen
verwerkt
werd. Geef onderaan
je bestelling!
emailadres
Geen6.11.2015
bevestigingsmail
geen
Eind november
naar boomplantactie@rlva.be.
Tegen ten op.
laatste
ontvang= je
eenbestelling!
bevestigingsmail
dat je
Eind
november
krijg
je
dan
nog
een
van je
je emailadres
definitieve
bestelling
met
detailsenivm
afhaling,
krijg
je
dan
nog
een
overzicht
van
defioverzicht
nitionderaan
eve bestelling
met details op.
ivm afhaling,
levering
betaling.
bestelling verwerkt werd. Geef je
daarom
We
stellen
in het werk
om het
plantgoed in goede staat te bezorgen. Wat er na de afhaling met het
levering
enalles
betaling.
Geen
bevestigingsmail
= geen
bestelling!
plantgoed
valt buiten
onze verantwoordelijkheid. RLVA kan dan ook niet verantwoordelijk gesteld
Meernovember
infogebeurt
& planttips
www.rlva.be/boomplnt.html
Eind
krijg jeop
dan
nog een overzicht van je definitieve bestelling met details ivm afhaling,

Stuur de ingevulde bestelbon vóór 6/11/2017
Vergeet niet je naam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres en afhaalpunt in te vullen!
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BOOMPLANTACTIE
2015
2017
BOOMPLANTACTIE

Opgepast met enthousiaste groeiers
Een aantal struiken verspreiden zich soms
sneller in je tuin dan je zou willen! Rode kornoelje en sleedoorn lopen zeer snel verder via
ondergrondse worteluitlopers. Beide soorten
en ook de vlier hebben bovendien niet alleen
prachtige bloesems, maar ook bessen die
vogels heerlijk vinden, waardoor de zaden
rijkelijk verspreid worden met de juiste hoeveelheid mest. Dit zorgt er voor dat ze vaak
verschijnen op plaatsen waar je ze niet wilt,
vooral als daar niet gemaaid wordt.
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Fruitbomen

Naam
Bergbosrank, Clematis montana (5)
Blauwe regen, Wisteria sinensis (5)
Bosrank, Clematis vitalba
Bruidssluier, Fallopia aubertii (5)
Klimop, Hedera Helix
Vijfdelige wingerd, Parthenocissus quinquefolia (5)
Wilde hop, Humulus lupulus
Wilde kamperfoelie, Lonicera periclymenum
Winterjasmijn, Jasminum nudiﬂorum (5)

Aantal

16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00

9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50

Prijs
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00

Aantal

Bedrag

Hoogstam
stamomtrek 8/10
(blote wortel)

Prijs
4,50
7,50
5,50
3,50
1,00
3,50
3,00
3,50
4,00

Bedrag

Bedrag

Prijs
15,00
�
/
/
16,00
/
12,50
/
13,00
12,00
/
/
/
13,50
11,00
15,50
12,00
/
8,50
/
13,50
11,00
/
10,00
/
/
8,50
10,00
14,00
9,50
/
/

9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50

Prijs

Aantal

Aantal

Hoogstam
Stamomtrek 6/8 cm
(blote wortel)

Plantsoen in pot

Bedrag

Bedrag

Prijs
0,55
0,55
1,35
0,55
/
0,70
0,55
0,70
1,00
0,55
0,75
0,55
1,65
0,70
0,55
1,70
1,00
0,55
0,50
0,55
0,70
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,50
0,55
0,75
0,50
1,40
0,55

Totaal B

Aantal

Halfstam
stamomtrek 6/8
(blote wortel)

60/90 cm
50/80 cm
50/80 cm
50/80 cm
50/80 cm
50/80 cm
60/90 cm
30/40 cm
50/80 cm
60/90 cm
50/80 cm
50/80 cm
60/90 cm
50/80 cm
50/80 cm
50/80 cm
50/80 cm
50/80 cm
50/80 cm
50/80 cm
50/80 cm
50/80 cm
50/80 cm
50/80 cm
60/90 cm
30/40 cm
50/80 cm

50/80 cm
50/80 cm
50/80 cm
50/80 cm

Maat bosgoed

Bosplantsoen
zie maat bosgoed
(blote wortel)

voetnoten
(1) Fladderiep: deze inheemse iep wordt enkel als hoogstam aangeboden omwille van zijn resistentie tegen de olmenziekte
(2) Gladde iep: enkel geschikt in scheerhagen omwille van olmenziekte
(3) Tamme kastanje als bosplantsoen: geschikt voor houtkanten (hakhoutbeheer)
(3) Tamme kastanje als hoogstam: geschikt als solitaire boom in de tuin en de boomgaard
(4) Geschikt voor siertuin, niet voor landschappelijke aanplantingen
(5) Niet inheems, geschikt voor siertuin, niet voor landschappelijke aanplantingen
Opgelet: Fruitbomen halfstam hebben stamomtrek 6/8 - fruitbomen hoogstam 8/10.

Nr Naam
Appel, Malus domestica
42 Cabarette (President van Dievoet)
43 Court-Pendu Rouge
44 Cox Orange Pippin
45 Essing
46 Jacques Lebel
47 James Grieve
48 Joseph Mush
49 Melrose
50 Oogstappel (Transparante blanche)
51 Ossekop
52 President Roulin
53 Reine des Reinettes
54 Schone van Boskoop (Goudrenet)
55 Streeping (Rambour d'Hiver)
56 Winterbanana
Peer, Pyrus communis
57 Beurré Alexander Lucas
58 Beurré Hardy
59 Calabasse Bosc
60 Catillac
61 Clapp's Favourite
62 Comtesse de Paris
63 Conférence
64 Doyenné du Comice
65 Dubbel Flip
66 Jeanne d'Arc
67 Jefkespeer
68 Triomphe de Vienne
69 Wijnpeer (Calabasse à la reine)
70 Williams Bon Chrétien
71 Winterkeizerin
Pruim, Prunus domestica
72 Anna Späth
73 Belle de Thuin
74 Bleue de Belgique
75 Mirabelle de Nancy
76 Monsieur Hâtif
77 Prune de Prince
78 Queen Victoria
79 Reine Claude d'Althann
80 Reine Claude d'Oullins

Nr
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Klimplanten

Naam
Beuk, Fagus sylvatica
Boswilg, Salix caprea
Bosroos, Rosa Arvensis
Eenstijlige meidoorn, Crataegus monogyna
Fladderiep, Ulmus laevis (1)
Geldere roos, Viburnum opulus
Gewone esdoorn, Acer pseudoplatanus
Gladde iep, Ulmus minor (2)
Grauwe abeel, Popolus canescens
Haagbeuk, Carpinus betulus
Hazelaar, Corylus avellana
Hondsroos, Rosa canina
Hulst, Ilex aquifolium
Kleinbladige linde, Tilia cordata
Lijsterbes, Sorbus aucuparia
Okkernoot, Juglans regia (gezaaid, groot)
Ratelpopulier, Populus tremula
Rode Kornoelje, Cornus sanguinea
Ruwe berk, Betula pendula
Sleedoorn, Prunus spinosa
Tamme kastanje, Castanea sativa (3)
Veldesdoorn, Acer campestre
Vlier, Sambucus nigra
Vogelkers, Prunus padus
Vuilboom, Sporkehout, Rhamnus frangula
Wilde Kardinaalsmuts, Euonymus europaeus
Zachte berk, Betula pubescens
Zoete kers, Prunus avium
Zomereik, Quercus robur
Zwarte els, Alnus glutinosa
Taxus, Venijnboom, Taxus baccata (4)
Wilde liguster, Ligustrum vulgare (4)
Totaal A

Klimplanten

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Streekeigen
bomen
& struiken
Streekeigen
bomen
& struiken

Nr Naam
107 Steunpaal (kastanje) 2m50 diam 6/8 gepunt
108 Bindstrips-schakelband 53 cm

Materiaal

Naam
Frambozen, Rubus idaeus
Tulameen (rode zomerframboos)
Golden Bliss (witte herfstframboos)
Autumn Bliss (rode herfstframboos)
Trosbessen, Ribes rubrum/ nigrum
Jonkheer van Tets (rood)
Blanka (wit)
Black Reward (zwart)
Kruisbessen, Ribes uva-crispa
Hinnonmaki (rood)
Braambessen, Rubus fructicosus
Loch Ness (doornloos, in pot)
Druif, Vitis Vinifera
Boskoops Glorie (blauw)
Vroege van der Laan (wit)

Materiaal

105
106

104

103

100
101
102

97
98
99

Nr

Totaal C

Kleinfruit

Nr Naam
Kers, Prunus avium
81 Bigarreau Espéren (witte kraker)
82 Bigarreau Napoleon
83 Gelbe Knorpelkirsche
84 Kordia
85 Lindekers, Early Rivers
86 Regina
87 Schneiders späte Knorpelkirsche
88 Noordkriek
89 Brugse Kortsteel
Perzik, Prunus persica
90 Amsden
91 Broechemse
92 Reine des Vergers
93 Vaes Oogst
Overige
94 Kweepeer
95 Moerbei
96 Mispel

Fruitbomen ( vervolg)
Aantal

Totaal E

Totaal D

18,00
27,00
17,00

13,50
13,50
13,50
13,50

9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50

Prijs

Halfstam
stamomtrek 6/8
(blote wortel)
Aantal

24,00
53,00
23,00

22,00
22,00
22,00
22,00

16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00

Prijs

Bedrag

Aantal

Aantal

Prijs
7,00
0,25

Plantsoen in pot

4,50
4,50

4,00

1,20

0,90
0,90
0,90

0,80
0,80
0,80

Prijs

Bedrag

Bedrag

Plantsoen 50-70 cm (blote wortel)

Bedrag

Hoogstam
stamomtrek 8/10
(blote wortel)

S
NIEUWE MEDEWERKERS VOOR RLVA

edert eind augustus versterken Tine Degezelle en Gus Van Hoek
het RLVA-team.

Tine is 39 jaar en woont in Oudenaarde. Ze heeft als voormalig medewerker natuur, water, ecologie, milieueffectenrapportage bij het
studie- en adviesburau ARCADIS en als wetenschappelijk medewerker van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek de nodige ervaring om bij RLVA mee haar schouders te zetten onder een aantal
natuurprojecten. Ze wordt ook het aanspreekpunt voor het project
Gestroomlijnd Landschap Terkleppebeek-Ophasseltbeek. Tine is
te bereiken op het nummer 055/207265 (niet op woensdag) en via
tine.degezelle@rlva.be.

Gus woont in Gent en is 25 jaar. Vanuit zijn opleidingen landschapsen tuinarchitectuur en landschapsontwikkeling is hij de geknipte persoon om bij RLVA te werken rond landschapsinrichting. Maar ook voor
landschapsbeheer wordt hij je aanspreekpunt. Contactgegevens Gus:
055/207265 of gus.van.hoeck@rlva.be.

Gus neemt de plaats in van Jonathan Vercruysse die het Regionaal
Landschap verlaat. We wensen Tine, Gus en Jonathan alle succes toe
in hun nieuwe functie.

I 15

S

STREEKMOTOR23 OP DREEF

I

treekmotor23 is een streekfonds voor de 23 gemeenten van
Vlaamse Ardennen en Denderstreek. We zijn de afgelopen
maanden van start gegaan met 5 pilootprojecten. Het zijn initiatieven die het welzijn van kwetsbare groepen verbeteren en hiervoor
de omgeving inzetten als hefboom. Reeds vier projecten hebben de
nodige centen opgehaald met de crowd funding. Een vijfde project in
Wortegem-Petegem voert momenteel zijn crowdfunding-actie.
Zie www.streekmotor23.be.

Tot 5000 euro steun voor jouw project

Vanaf 15 oktober 2017 kun je als lokale vereniging, jeugdbeweging, school, instelling, buurtcomité of andere informele
groep je project indienen bij Streekmotor23 en zo kans maken op maximum 5000 euro financiële steun om je project
te realiseren. Projecten moeten zich inzetten voor mens en
omgeving.

‘PLATTELAND IN DE BLOEMETJES’ BLIJFT BLOEIEN!

n augustus 2015 ging het PDPO-project ‘Platteland in de Bloemetjes’ van start, met als doel de sociale cohesie tussen landbouwers
en plattelandsbewoners te vergroten. De voorbije 2 jaar zaaiden
plattelandsbewoners in Oost-Vlaanderen 5.500 zakjes bloemenzaad
uit terwijl landbouwers en jagers 20 ha bloemenranden inzaaiden. Er
waren ook vormingsmomenten over bijen en andere bestuivers en
over aanleg en beheer van bloemenweides. Verder kon je genieten
van begeleide bijenwandelingen, fietstochten langs bloemenranden,
bezoeken bij imkers, een zonnebloemwedstrijd, workshop insectenhotel bouwen,…

Lancering 2 mei: gouverneur Jan Briers en gedeputeerde Alexander Vercamer
maken kennis met het project “Dieren doen Wonderen” (De Kleppe – Brakel).

Nu, 2 jaar later, loopt het project officieel ten einde. Maar in de praktijk
blijven de 15 deelnemende Landelijke Gilden en hun partners (lokale
landbouwers, jagers, gemeentebesturen, Regionale Landschappen en
Agrobeheercentrum Eco2 ) het project verder zetten en zullen ook in
de komende jaren bloemenranden ingezaaid worden. Een lust voor
het oog én een leefplaats voor bijen en andere bestuivers. Een win-win
voor mens en natuur én de lokale samenleving in Oost-Vlaanderen.
Aan het project was ook een fotowedstrijd verbonden met diverse prijzen. Zo wonnen Annelies Schepens en Bart Trancquo elk een
RLVA-waardebon van 25€ voor een pakket bij-vriendelijk plantgoed.

Abonneer je op de nieuwsbrief via www.streekmotor23.be.
Op die manier krijg je automatisch alle informatie over de projectoproep.
↑ winnende foto Annelies Schepens
→ foto Jasper Smet
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KERSVERSE NATUURGIDSEN
HALEN GETUIGSCHRIFT

E

H

VOORUIT MET TRAGE WEGEN

r wordt volop gewerkt aan de toekomst van de trage wegen in
de Vlaamse Ardennen. Verschillende gemeenten van het regionaal landschap werken samen met RLVA een visie hierover uit. Zo
krijgt de gemeente een overzicht van alle trage wegen op het grondgebied en kan er nieuw leven in vergeten of verdwenen trage wegen
geblazen worden.

et voorbije jaar liep in Ronse de cursus Natuurgids, georganiseerd door CVN-Natuurpunt
i.s.m. RLVA. Op vrijdag 29 september rondden de natuurgidsen in opleiding het eerste
onderdeel van deze cursus af en ontvingen zij hun eerste getuigschrift binnen het vernieuwde opleidingstraject. Nu volgt nog een praktijkstage en bijkomende vorming om het
traject te vervolledigen, waarna zij uiteindelijk de officiële natuurgidsbadge, uitgereikt door
Natuurpunt CVN, ontvangen. We wensen hen hierbij veel succes!

Momenteel zijn we in Maarkedal de trage wegenplannen voor de laatste 2 deelgebieden (Nukerke en Schorisse) aan het afwerken. De laatste vergaderingen waarin de wenselijkheid voor elke trage weg werd
besproken zijn in september doorgegaan.

In Zottegem zijn alle inventarisaties voor Strijpen en Velzeke-Ruddershove verwerkt tot een evaluatiekaart waarop zowel toegankelijke
als ontoegankelijke wegjes staan aangeduid. Reageren op deze kaart
(bv. suggesties voor beter onderhoud, terug toegankelijk maken…) kan
tot 16 oktober. Vul hiervoor de evaluatiebundel in (te vinden op www.
rlva.be/tragewegenfase3zottegem) en stuur deze tijdig terug naar
jonathan.clerckx@rlva.be vóór 16 oktober. Ook de deelgemeenten
Elene en Oombergen werden al geïnventariseerd. Deze gebieden worden in 2018 verder afgewerkt.

KNOTTEAM ZOEKT
KNOTTERS

W

il je graag een RLVA-knotteam vervoegen en bomen knotten in ruil
voor het brandhout? Schrijf je dan
in voor de cursus ‘veilig knotten en kettingzaagtechnieken’ op 4 november in Wortegem-Petegem. Inlichtingen en inschrijven via
landschapsloket@rlva.be of 055/207265.
Maximum 12 deelnemers.
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Ook in Geraardsbergen zijn we volop aan
het werk voor de trage wegen. Het volledige
grondgebied van Geraardsbergen wordt onder de loep genomen in twee fasen. In de eerste fase, die dit voorjaar van start is gegaan,
bekijken we alle noordelijke deelgemeenten
van Geraardsbergen (zie kaartje). De inventarisaties voor de eerste fase zijn afgerond en
in de winter zullen de evaluatiebundels kunnen worden ingevuld door iedereen die iets
wil zeggen over de trage wegen in dit gebied.
De volgende fase gaat van start in het voorjaar van 2018. De trage wegen in dit gebied
zullen vrijwilligers nodig hebben om te inventariseren. Wie zich geroepen voelt om te helpen aan de inventarisatie kan dit melden via
jonathan.clerckx@rlva.be.
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In 2018 gaan we ook verder in
Wortegem-Petegem en wellicht nog andere
gemeenten. Houd dus de lokale krantjes, infobladen, e-mails in de gaten als u hier meer
over wilt weten en/of wil meewerken aan
deze projecten. Wanneer er bij een bepaalde
gemeente beslist is om met ons aan de trage
wegen te werken komt dit ook op onze website: www.rlva.be/trage-wegen.
De tragewegenplannen, de uitvoeringen op
het terrein en de projecten ‘wegspotters’ krijgen financiële ondersteuning van provincie
Oost-Vlaanderen.
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UIT-TIPS
Win een ballonvaart boven de Vlaamse Ardennen

Nog tot 31 maart 2018 kun je op zoek naar de 17 geocaches die we in de Vlaamse Ardennen
verborgen hebben. De geocaches brengen je langsheen verschillende terreinrealisaties of thema’s waar het regionaal landschap zich de voorbije kwart eeuw heeft voor ingezet. Je wordt
niet enkel beloond met een leuke uitstap, want je maakt bovendien kans om een ballonvaart te
winnen als je alle opdrachten uitvoert. Meer info op WWW.RLVA.BE/GEOCACHE.

Zaterdag 14 oktober:
nacht van de duisternis - vuurwandeling in Maarkedal

Inschrijven tussen 19u en 20u aan de kerk van Schorisse. Vijf stopplaatsen waar telkens iets te
beleven of te proeven valt. Breng een kaars én een fluovestje mee. Deelname: 5 euro.

Zaterdag 14 oktober:
nacht van de duisternis - avondwandeling en sterrenkijken in Kluisbergen

verzamelen om 18u45 aan molen Ten Hotond in Kluisbergen voor een wandeling van max.
2 uur. Nadien drankje en sterrenkijkmoment aan molen Ten Hotond.

Zondag 15 oktober: dag van de Trage weg

Met onder meer activiteiten in Zwalm, Brakel, Herzele, Erpe-Mere, Zottegem… Een overzicht
vind je op www.tragewegen.be

Zaterdag 2 december: uilentocht in het Raspaillebos

Avondwandeling in het Raspaillebos (Geraardsbergen) op zoek naar de bosuil. Van 17u00
tot 19u30 aan de Helix, Hoogvorst 2, Grimminge. Meer info: koen.x.hilde@gmail.com,
0472 90 80 57. Kostprijs: 1 euro pp. of 2 euro per gezin.
Meer uittips op WWW.RLVA.BE/KALENDER.
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WWW.RLVA.BE

Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen werkt met subsidies van de Provincie Oost-Vlaanderen, Vlaanderen, Europa, de
gemeenten Brakel, Erpe-Mere, Gavere, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Lierde, Maarkedal,
Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, Zingen, Zottegem en Zwalm.

Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen
is 1 van de 17 Regionale Landschappen
in Vlaanderen:
www.regionalelandschappen.be

