Regionaal Landschap Meetjesland (RLM) vzw werkt aan draagvlak voor natuur en landschap in het
Meetjesland. Door het verstrekken van informatie, het sensibiliseren en het realiseren van kleine
projecten, leren we de inwoners waardering te hebben voor hun streek. Onze voornaamste pijlers zijn:
werken aan landschap, focus op natuur, en natuur- en landschapsbeleving door educatie en recreatie.
Deze doelstellingen bereiken we door beheer en de inrichting van terreinen en het herstel, de aanleg en
de ontwikkeling van kleine landschapselementen. Daarnaast biedt RLM ondersteuning aan gemeenten
en erfgoedactoren op het vlak van natuurlijk en landschappelijk erfgoed en helpt zij met haar
publiekswerking

het

draagvlak

voor

erfgoed

te

vergroten.

Meer informatie vind je op: www.rlm.be.

Een stad of dorp zonder bomen, dat is toch ondenkbaar? Bomen zijn uiterst belangrijke
groenelementen in de publieke ruimte, maar omwille van het multifunctioneel karakter van deze
openbare ruimte moeten bomen vaak het onderspit delven. Daarenboven bepalen solitaire bomen
en bomenrijen in het buitengebied van oudsher het heersende landschapsbeeld, maar door de
aanhoudende verstedelijking komt het voortbestaan van (volwassen) bomen ook hier in het
gedrang. Bomenplannen, die een duurzaam bomenbestand als doel stellen, zijn dus broodnodig om
oude bomen te behouden en te zorgen voor een langlevende toekomst voor nieuwe bomen.
Voor de opmaak van een bomenplan voor het buitengebied van de gemeente Evergem zijn wij op
zoek naar een stagiair(e) die ons hierbij kan helpen.
Het takenpakket dat we in het kader van dit onderwerp aanbieden:


inventarisatie van bestaande bomen in functie van de opmaak van beheerplannen voor
individuele bomen en bomenrijen. Hierbij komen ook volgende zaken kijken: inachtneming
van veiligheidsaspecten zodoende een aangepast beheer te kunnen voorzien en hiermee
het draagvlak voor bomen in stedelijke omgevingen te vergroten, bepalen van het
eigendomsstatuut van de bomen



inventarisatie van enkele karakteristieken van onbeplante bermen, waarvan het
aanplantpotentieel onder de loep wordt genomen, zodoende een weloverwogen advies
voor aanplant van nieuwe laanbomen in de gemeente te kunnen bieden
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verwerken van de verzamelde data op de computer met GIS- en andere programma’s

Deze stage kan aan een bachelorproef gekoppeld worden, waarbij de geïnventariseerde data
gebruikt kan worden voor de opmaak van een volledig boombeheer en –beleidsplan voor een deel
van de gemeente Evergem.
Hiervoor zoeken wij iemand met:


interesse voor natuur en landschap



kennis van beheer en onderhoud van bomen(rijen)



kennis van inheemse boomsoorten



voorkennis van GIS systemen is een meerwaarde

Het kantoor bevindt zich in het Heldenpark in Eeklo (Oostveldstraat 91 bus 4, 9900 Eeklo) en is
makkelijk bereikbaar met de trein vanuit Station Gent-Sint-Pieters en Gent-Dampoort. Het
inventarisatiewerk vindt plaats in Evergem en is bereikbaar met de fiets, auto of een combinatie van
trein en fiets.

Neem contact met ons op via eline.lorer@rlm.be of 0478 57 12 41 .
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