
Samen bouwen aan een 
waardevol natuur- en 
landbouwlandschap

Het Rodelandproject is een landschapsproject op het 
grondgebied van de gemeenten Gavere, Melle, Merelbeke 
en Oosterzele. 

Overheden, natuur- en landbouworganisaties en onder-
zoeksinstellingen werken er samen om het landschap rond 
de Makegemse bossen, het Gentbos, het Aelmoeseneiebos 
en de beekvalleien van de Gondebeek, de Driesbeek en de 
Molenbeek te versterken en verder te ontwikkelen.

Een fijne plek om te ontspannen en 
tot rust te komen

Via terreinacties willen deze partners de komende jaren 
samen bouwen aan een natuur- en landbouwlandschap 
waar veel plant- en diersoorten zich thuis voelen. En voor 
de mens wordt Rodeland nog meer een plek waar het fijn is 
om te fietsen en te wandelen, te genieten, te spelen en tot 
rust te komen.

Maar liefst 20 partners 
werken samen aan de 
realisatie van Rodeland

Op 5 juli 2019 startte het project met de ondertekening van 
de samenwerkingsovereenkomst door de 20 partners: 

Meer weten?
Meer info vind je op 

www.rodeland.be 
en de Facebookpagina

      facebook.com/rodelandproject 

Heb je vragen of suggesties?
stuur ze naar info@rodeland.be

Ontdek Rodeland op de fiets tussen 1 en 31 oktober
via de infopanelen op deze 14 stopplaatsen

Parking  
Gentbos1

Naast Poelstraat 184 - Merelbeke
Deze duurzame parking helpt 
tegen uitdroging van het bos.

Bos aan de  
Ganzendam5

Ganzendam - Gavere
Toegankelijke bosuitbreiding 
in Gavere.

Overstromingsgebied 
Moortsele8

Toegang Kasteelstraat - 
Oosterzele
Goed voor water en natuur! 

Vierhoekhoeve11

Brielstraat 71 - Oosterzele/Melle
Proef en beleef de boerderij.

Gondebeek en het 
Aelmoeseneiebos12

Toegang Aelmoeseneiebos aan 
Stationswegel - Melle
Dood hout, levend water.

Vliegveld van  
Gontrode13

Parking vliegveld aan Schuine 
Ree - Melle
Militair erfgoed in Rodeland.

Natuurgebied de 
Gondebeekvallei14

Neerstraat - Merelbeke
Een prachtig meersengebied 
en groen-blauwe corridor.

Herbebossing 
Beekstraat9

Beekstraat naast de spoorweg - 
Oosterzele
Hulp bij duurzaam bosbeheer.
Opgelet: Verlaat hier heel even de 
route en ga over het spoor tot aan 
het infopaneel in de Beekstraat.

Rooberg10

Toegang tot perceel via Hoek ter 
Hulst -  Oosterzele
Op bezoek bij het jongste 
bos van Rodeland.
Opgelet: Infopaneel aan de straatkant 
en infopaneel op het perceel zelf.

Klavertroef6

Keerken 1 - Oosterzele
Geitjes, voeder en kaas uit Rodeland.

Trage weg  
Drooghout7

Drooghout t.h.v. de bocht - 
Oosterzele
Verken het landschap langs 
mooie trage wegen.

Bruinbos en 
amfibieënpoel2

Kruispunt Makkegemstraat-
Boterhoekstraat - Merelbeke
Nieuwe poel voor amfibieën aan de 
rand van een groot boscomplex.
Opgelet: Hier vind je 2 infopanelen 
met wedstrijdvragen.

Hooilanden en 
amfibieënpoel3

Makkegemstraat, open plek -  
Merelbeke
Naast de amfibieënpoel loopt het 
onderzoeksproject HerBioGras.
Opgelet: Hier vind je 2 infopanelen 
met wedstrijdvragen.

Bomenrijen in 
landbouwgebied4

Kruispunt Wassenkerkhofstraat 
en Evenakkerstraat - Gavere
Mooie groene lijnen in het landschap.
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Ontdek Rodeland  
op de fiets
Route van 40 km met 14 stopplaatsen

Stap tussen 1 en 31 oktober op de fiets voor een 
mooie route van 40 km lang dwars door Rodeland. 
De route zal in oktober worden aangegeven met 
wegwijzers op de kruispunten. Je kan om het even 
waar starten, maar het is wel van belang dat je de 
route in de juiste richting fietst volgens de nummers 
(oplopend). Onderweg zijn er 14 stopplaatsen waar 
je meer te weten komt over het gebied, het doel 
van het project en de acties die op stapel staan 
de komende jaren. Je kan deze fietskaart ook 
downloaden via www.rodeland.be (de volledige 
kaart als PDF en de route in GPX-formaat) of op 
papier afhalen in de bibliotheken van Gavere, Melle, 
Merelbeke of Oosterzele.

Maak kans op een  
korte-keten-waardebon!

Woon je in Gavere, Melle, Merelbeke of Oosterzele? 
Dan is er nog een leuke extra! Wie de tocht 
helemaal fietst en onderweg de wedstrijdvragen 
oplost die op de panelen staan, maakt kans op een 
waardebon bij een korte keten bedrijf in één van 
de vier gemeentes. Het wedstrijdformulier en het 
wedstrijdreglement kan je downloaden via www.
rodeland.be of op papier afhalen in de bibliotheken 
van Gavere, Melle, Merelbeke of Oosterzele. Er zijn in 
het totaal 16 wedstrijdvragen en 1 schiftingsvraag.

Belangrijk! COVID-19
We vragen aan alle deelnemers vanaf 12 jaar om een 
mondmasker mee te nemen tijdens de fietstocht 
en de ter plaatse geldende veiligheidsmaatregelen 
goed op te volgen.
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