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Massaal present op de kick-off van
HOOGTIJ - FEEST IN DE SCHELDEVALLEI!

ZEISCURSUS
kent weer veel bijval

KATRIEN BUYSSE

RLSD

RLSD

EVALUATIEAVONDEN TRAGE WEGEN
verlopen geanimeerd

Op bezoek bij 3 paardenhouders tijdends
de INSPIRATIEDAG ‘Paard in het Landschap’

Cursus ‘VEILIG KNOTTEN MET
DE KETTINGZAAG’ scoort opnieuw

Nestkastactie
‘Erembald-Kravaal’
beloond met eerste
UILSKUIKENS

IOED SCHELDE-DURME

RLSD

250 geïnteresseerden trekken naar
INFOSESSIE ‘DE BEVER ALS BUUR’

PAARD IN HET LANDSCHAP

RLSD

ZWALUWNESTEN EN MESTPLANKEN
krijgen poetsbeurt in 15 gemeenten

Dolle pret tijdens de eerste editie van
HOOGTIJ – FEEST IN DE SCHELDEVALLEI!

RLSD

RLSD

Verrassende wandeling op Wetterse begraafplaats combineert NATUUR & ERFGOED

NIEUWE TRAGE WEG verbindt
Mespelare (Dendermonde) en Gijzegem (Aalst)

IOED SCHELDE-DURME

LIFE SPARC

RLSD – ANN SELS

AVONTUURLIJKE SPEELPLAATSEN
in Lebbeke en Temse

IOED SCHELDE-DURME
pakt uit met 2 lezingen

LISE NEIRINCKX

VZW DURME

TV OOST

IOED SCHELDE-DURME

DE KAPELLEKESGANGERS
breken een lans voor kapeleigenaars

We halen 6 keer
DE REGIONALE TELEVISIE

HOP AAA+

RLSD

Eerste TOERISTISCHE AMBASSADEURS
van de Scheldevallei vervolmaken opleiding

HOP AAA+ voert unieke hopplukmachine in uit Amerika

We ronden de kaap van
300 NIEUWE / HERSTELDE POELEN

Na 2 jaar noeste arbeid mag collega Jan
zijn BOEK ‘DE DONK’ voorstellen

MET DE STEUN
VAN ONZE
PARTNERS
EN DEZE
20 GEMEENTEN
EN STEDEN

Aalst • Berlare • Bornem • Buggenhout • Dendermonde • Destelbergen •
Hamme • Kruibeke • Laarne • Lebbeke • Lede • Melle • Puurs-Sint-Amands •
Sint-Niklaas • Temse • Waasmunster • Wetteren • Wichelen • Zele • Zwijndrecht

V.U. Stijn van belleghem, Markt 1, 9230 Wetteren
DRUK ZwartOpWit op 100 % gerecycleerd papier
DEPOTNUMMER D/2020/12835/1

2019 IN CIJFERS

295 ADVIEZEN

door het Landschapsloket & Natuurloket

436
VRIJWILLIGERS

werken

1.031 dagen

De kaap van

300

tragewegen
plannen

in opmaak

FOTO RLSD – JULIE DECUYPER

nieuwe / herstelde

1.412
beheerde

KNOT
BOMEN

gerond

PLANTEN VAN HIER verspreid

inventarisatie

bouwkundig erfgoed:

964
items

143 kunstnesten
& nestkasten

voor zwaluwen,
eikelmuizen, steen/
kerkuil, ...

12.293

deelnemers aan
activiteiten

336

BOMEN
GEPLANT
(solitaire +
hoogstamfruit)

375.500 m²
FAUNA-AKKERS
ingezaaid

525 m²

BOSRANDEN
aangeplant

VRAGEN

beantwoord door
Betrokken bij
de vleermuisvriendelijke renovatie
van 3 KERKEN

DE IOED

(incl. 166 x advies
in bouwdossiers)

REGIONALE
LANDSCHAPPEN
IN VLAANDEREN

VLAANDEREN TELT 16 REGIONALE LANDSCHAPPEN.
Ze zijn een partner voor iedereen die de beleving,
de herkenbaarheid en de natuurwaarden van het landschap wil vergroten.
Van particulier tot bestuur, van vereniging tot school. Als trekker of ondersteuner,
met raad en/of daad. Zo zetten ze in op de kwaliteit van de open ruimte.

MENSEN & MIDDELEN VERBINDEN
Meer mensen, eenzelfde ruimte, een veelheid aan functies: ons landschap verdient zorg en aandacht.
Regionale Landschappen brengen alle landschapsactoren SAMEN AAN TAFEL en stemmen uiteenlopende noden op elkaar af. Tegelijk vertalen ze visies en wetgevingen van internationale, Europese,
federale en regionale overheden in concrete acties op het terrein. En door verschillende SUBSIDIE
RLSD

KANALEN in te zetten, worden de beschikbare middelen maximaal benut. Op die manier wordt bij elk
project een zo hoog mogelijke kwaliteit van de open ruimte nagestreefd. Voor mens, plant en dier.

WOORDEN & DADEN VERBINDEN
Bij Regionale Landschappen kan je terecht voor ADVIES over alles wat de beleving, herkenbaarheid
en natuurwaarden van het landschap ten goede komt. Zo kan je met je vragen over aanplantingen
aankloppen bij het landschapsloket, over biodiversiteit bij het natuurloket en over natuurbeleving bij
het educatief loket. Gemeenten en partners kunnen ook een beroep doen op het tragewegenloket
RLSD

en de erfgoeddienst. En waar het kan, gaat een Regionaal Landschap verder: ze zoekt middelen
om projecten te REALISEREN, regelt vergunningen, zorgt voor plantgoed, regelt aannemers, … en
voorziet opvolging. Zo verlaagt ze de drempel om wensdromen ook echt te realiseren.

HEDEN & VERLEDEN VERBINDEN

door NATUURLIJK ERFGOED te herstellen of te herintroduceren. Bijvoorbeeld door knotbomen

IOED SCHELDE_DURME

OPGRAVING HOF TEN DIJCKE (LEBBEKE)

Regionale Landschappen brengen de historische dimensie van het landschap weer tot leven. Enerzijds
met te zware takken te beheren of dichtgeslibde poelen te ruimen, door de aanplanting van
hoogstamboomgaarden te stimuleren of uitheems plantgoed te vervangen door streekeigen soorten.
Anderzijds zetten Regionale Landschappen ook in op BOUWKUNDIG EN ARCHEOLOGISCH ERFGOED.
Met hun erfgoeddiensten ondersteunen ze gemeenten die hun troeven verder willen ontplooien. Met
al deze inspanningen werken Regionale Landschappen mee aan een mooier landschap en een sterkere
streekidentiteit. Zodat iedere generatie zich thuis blijft voelen in ons landschap.

WAAR IS RLSD ACTIEF?
WAAR VIND JE ONS?
Oud Gemeentehuis
Markt 1
9230 Wetteren
09 210 90 50
www.rlsd.be
info@rlsd.be

Het werkingsgebied van Regionaal Landschap
Schelde-Durme (RLSD) strekt zich uit over 2 provincies
(Oost-Vlaanderen en Antwerpen) en 20 gemeenten.
RLSD coördineert de ontwikkeling van Rivierpark
Scheldevallei. De Rupelstreek is naast de Polders van
Kruibeke, de Durmevallei, de Damvallei, Kalkense Meersen Donkmeer, Klein-Brabant en Dendermonde en omgeving het enige deelgebied van het Rivierpark dat
buiten de RLSD-grenzen valt.
9 RLSD-gemeenten zetten extra in op onroerend
erfgoed via de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed
dienst (IOED) Schelde-Durme.
RLSD coördineert het strategische project Land
schap van Erembald tot Kravaalbos. Dat loopt in 3 gemeenten en 1 stad en verzet onder meer bergen werk
met het PDPO-project Hop AAA+. Enkel stad Aalst valt
onder het werkingsgebied van RLSD.

*

Met het Europese project LIFE Sparc worden Sig-

magebieden in 5 gemeenten langs de Schelde ontwikkeld. Rivierpark Scheldevallei wordt nog natuurrijker en
veiliger! RLSD zet mee de schouders onder een grotere
bewustwording en beleving.

MICHEL
VERDOODT

REGIONAAL LANDSCHAP SCHELDE-DURME

SAMEN LANDSCHAP, NATUUR & ERFGOED VERSTERKEN

JAAROVERZICHT 2019

AAN DE SLAG IN DE GEELSTERVALLEI (LEDE)

BRAINSTORMEN OVER SCHELDEVERHALEN (TEMSE)

Daarbij hebben ze de volgende TROEVEN in handen:

