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GEÏNTEGREERD 
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PROJECT

Met haar unieke getijdennatuur, die onder impuls van Sigma mooier en 
robuuster wordt, en de landbouw vormt de Scheldevallei een prachtig 

openruimtegebied in centraal-Vlaanderen. Met ‘Rivierpark Scheldevallei’ willen 
we deze regio nog mooier en beter maken om te leven en te beleven. Met 
de voorbereiding van hun kandidatuur voor ‘Nationaal Park Scheldevallei’, 

tillen de partners hun ambities naar een nog hoger niveau.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
TOM WEZENBEEK i.s.m. K. RAES, L. NEIRINCKX, A. JANSSEUNE, 
M. LANCKRIET, E. RAMOUDT en de andere RLSD-medewerkers

INITIATIEFNEMER
RLSD.

PERIODE
Augustus 2015 – augustus 

2018 (Schelde Sterk Merk).
Oktober 2018 – oktober 2021 

(Rivierpark Scheldevallei).

PARTNERS 
Departement Omgeving, 

Agentschap Onroerend 
Erfgoed, Agentschap voor 
Natuur en Bos, Toerisme 

Vlaanderen, Vlaamse 
Landmaatschappij, De 
Vlaamse Waterweg nv, 

Provincie Antwerpen, 
Provincie OostVlaanderen, 
Toerisme OostVlaanderen, 

Toerisme Provincie 
Antwerpen, Regionaal 

Landschap ScheldeDurme, 
Toerisme KleinBrabant, 

Toerisme Scheldeland, 
Toerisme Waasland, 

Berlare, Boom, Bornem, 
Buggenhout, Dendermonde, 

Destelbergen, Hamme, 
Hemiksem, Kruibeke, 

Laarne, Niel, PuursSint
Amands, Rumst, Schelle, 

Temse, Waasmunster, 
Wetteren, Wichelen, Zele, 
Natuurpunt, vzw Durme, 

Algemeen Boerensyndicaat, 
Boerenbond, vzw Historische 

Woonsteden en Landelijk 
Vlaanderen.

FINANCIERING 
Rivierpark Scheldevallei 

(Departement Omgeving, 
Provincie OostVlaanderen, 

Berlare, Bornem, 
Buggenhout, Dendermonde, 

Destelbergen, Hamme, 
Kruibeke, Laarne, Puurs

SintAmands, Temse, 
Waasmunster, Wetteren, 

Wichelen, Zele): 135.000 euro 
in 2019.

FIER

De kandidatuur voor Nationaal Park 
Scheldevallei ontspringt uit een 
gedeelde fierheid op ‘onze’ Schelde
vallei, met haar prachtige natuur, erf
goed en omliggend landbouwvelden. 
We kunnen nog zoveel doen om die 
schoonheid nog meer tot haar recht 
te doen komen. Zo wordt de Schelde
vallei een toplocatie om te leven en te 
beleven, zonder de draagkracht van 
de natuur uit het oog te verliezen! 
Vanaf 2020 nodigen we het brede 
pu bliek uit om kennis te maken met 
deze vallei. Om alle troeven ten volle 
te ontplooien, geven we onszelf de 
tijd tot uiterlijk 2030.

WAAR

Het Nationaal Park bevat zeven grote 
deelgebieden vol natuur, landbouw 
en erfgoed: de Polders van Kruibeke, 
de Durmevallei, Kalkense Meersen 
Donkmeer, de Damvallei, Dender
monde en omgeving, KleinBrabant 
en de Rupelstreek. Al deze gebieden 
blijven zich verder ontwikkelen. Elk 
in hun eigen tempo, maar met een 
gezamenlijk doel: Nationaal Park 
Scheldevallei. Het team van het 
strategisch project zal hier de ruim
telijke processen en toeristische en 
andere initiatieven zoveel mogelijk 
op elkaar afstemmen.

STRATEGISCH PROJECT
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STRATEGISCHE DOELEN

De strategische doelstellingen 
van dit project zijn:
1. Uitbouw en versterking van 
de getijgebonden natuur en de 
duurzame landbouw als bouw
stenen voor de kwalitatieve open 
ruimte in de Scheldevallei van 
Antwerpen tot Gent.
2. Inzetten op sterke, ge
biedsgerichte visies en goed be
heer van het Rivierpark als een 
kwaliteitsvol buitengebied.
3. Ontwikkelen en beheren van 
het gebied en recreatieve (rand)
infrastructuur in en om dit Ri
vierpark om te komen tot een 
toeristische topbestemming tus
sen Gent en Antwerpen. Hierbij 
focussen de partners op erfgoed, 
water, dorpskernhernieuwing, lo
gies, onthaal en bereikbaarheid.
4. Vergroten van de herken
baarheid en de bekendheid van 
de Scheldevallei aan de hand van 
een gecoördineerde aanpak van 
marketing, educatie en evene
menten.
In de loop van 2020 worden deze 
ambities aangescherpt en aan
gepast aan de kandidatuur van 
Nationaal Park Scheldevallei.

KAPSTOKPROJECT

Nationaal Park Scheldevallei is 
een kapstok voor tal van andere 
projecten, ook in de schoot van 
Regionaal Landschap Schel
deDurme: Van Steen tot Steen 
langs de Schelde (p.7), LIFE 
Sparc (p.11), Kalkense Meersen 
Donkmeer (p.9), Recreatiepool 
Donk (p.16), … Ze komen op de 
volgende pagina’s uitgebreid aan 
bod.  

ENKELE REALISATIES

In 2019 werd al volop gewerkt 
aan de realisatie van Nationaal 
Park / Rivierpark Scheldevallei:
• Vele projecten in / door de 
gemeen ten, Gestroomlijnd Land
schap onder leiding van de Provin
cie OostVlaanderen in Kruibeke 
en Wetteren (p.21 & 22), een 
samenwer kingsovereenkomst 
met WWF, ANB en Regionaal 
Landschap Ri vierenland rond de 
otter (p.62), studies en denkwerk 
rond beleving en beheerplan
nen in bv. Kruibeke, groenblau
we verbindingen met plannen 
voor een Groenpool Tielrode, de 
verbinding van Wetteren met de 

Kalkense Meersen en Provinciaal 
Domein Den Blakken en natuur
lijk de verdere uitrol van het Sig
maplan.
• Door sterke plannen en visie 
voor onthaal en ontsluiting van 
het gebied met goede fiets- en 
wandelverbindingen (vb. N446 
over de Durme, Kruibeekse kreek, 
Kaaiplein in Hamme, Provinciaal 
Domein Nieuwdonk, ...), een stu
die van Universiteit Antwerpen 
met ideeën voor iconische logies, 

 Toerismeboeren, opstart 
van de realisatie van natuurbele
vingspaden en stiltewandelingen 
met ‘Tranquillizer Scheldevallei’.
• Verder overleg over de ver
lenging van de Waterbus tot 
Temse / Bornem op basis van de 
haalbaarheidsstudie.

PIJPLIJN

De komende jaren zullen al deze 
acties concreet uitgevoerd en ge
realiseerd worden. En er ligt nog 
zoveel meer in het verschiet:
• Ruimtelijke gebiedsvisie op
maken voor kandidaat Nationaal 
Park Scheldevallei. 
• Opmaak van een positionering 
en communicatieplan voor kan
didaat Nationaal Park Schelde
vallei i.s.m. Toerisme Scheldeland 
en andere partners.
• Verdere uitrol van de huis stijl 
van Nationaal Park / Rivierpark 
Scheldevallei met de plaatsing 
van nog eens 13 picknickbanken 
in maart 2020 en het realiseren 
van de huisstijl aan de veren in het 
Rivierpark.
• …

LEES MEER OP
WWW.RIVIERPARKSCHELDEVALLEI.BE
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PROJECT

LEES MEER OP
WWW.RIVIERPARKSCHELDEVALLEI.BE

BUSINESS PLAN

Eind 2016 kreeg de Scheldevallei 
4,388 miljoen euro voor haar toeris
tische ontplooiing. Vlaams minister 
van Toerisme Ben Weyts en Toerisme 
Vlaanderen investeren dit budget in 
het project ‘Van Steen tot Steen langs 
de Schelde’, ingediend door de pro
jectpartners van Schelde Sterk Merk. 

‘Van Steen tot Steen langs de Schel
de’ speelt in op het toeristische 
groeipotentieel van de Scheldeval
lei. De projectpartners willen hier 
een netwerk van erfgoedsites uit
bouwen met als hoofdrolspelers de 
kastelen van Bornem, Laarne en 
Wissekerke (Kruibeke). Die kastelen 
liggen op de as tussen het Steen van 
Antwerpen en het Gravensteen van 
Gent en zullen worden opengesteld 
voor het publiek. Met deze nieuwe 
toeristische trekkers willen de pro
jectpartners toeristen de weg tonen 
naar de Schelde, zijn idyllische dor
pen en erfgoed, zijn streekbieren 
en zijn unieke slikken, schorren en 
overstromingsgebieden.

Op vlak van investeringen ligt de fo
cus van dit dossier op de kastelen 

van Bornem, Laarne en Wissekerke 
(Kruibeke). Daarnaast investeert het 
project ook in het kasteel d’Ursel in 
Hingene en in Dendermonde. Het 
verhaal en de marketing trekken dit 
open naar de ganse vallei, inclusief 
de kunststeden Gent en Antwerpen.

In de kastelen van Wissekerke, Bor
nem en Laarne focussen we op vier 
punten:
1. De kastelen zelf worden uiteraard 
opengesteld voor bezoekers. 
2. Ze krijgen allen een stateofthe
art onthaal.
3. Ze worden sterk ingebed in 
de nabije en ruimere omgeving 
(connecting the dots).
4. Elk van de kastelen pakt uit met 
een extra ‘reason to visit’. In Wisse
kerke treedt de bezoeker in de voet
sporen van een kasteelbewoner met 
een multimediaverhaal. Laarne ver
telt het verhaal van de heksenvervol
gingen. En in het kasteel van Bornem 
zullen we naar de unieke verzameling 
Bruegelgravures kunnen gaan kij
ken.

Door aan de hand van de kaste
len alle elementen van het toeris
tisch product in de Scheldevallei te 

“De Scheldevallei is rijk aan erfgoed, zowel in de kunststeden 
Gent en Antwerpen als daarbuiten. Met dit project willen 

we de prachtige kastelen langs de rivier laten uitgroeien tot 
sterke toeristische producten. Daarnaast zullen de kastelen 

toegangspoorten vormen tot het Rivierpark Scheldevallei: een 
bundeling van de prachtige natuur langsheen de Scheldevallei !”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
KRISTOFFEL RAES I.S.M. TOM WEZENBEEK

INITIATIEFNEMER
Schelde Sterk Merk / RLSD.

PERIODE
December 2015 – juni 2022.

PARTNERS 
Toerisme Vlaanderen, 

Departement Omgeving, 
Agentschap Onroerend 

Erfgoed, Agentschap voor 
Natuur en Bos, Vlaamse 

Landmaatschappij, De 
Vlaamse Waterweg nv, 

Provincie Antwerpen, 
Provincie OostVlaanderen, 
Toerisme OostVlaanderen, 

Toerisme Provincie 
Antwerpen, Regionaal 

Landschap ScheldeDurme, 
Toerisme KleinBrabant, 

Toerisme Scheldeland, 
Toerisme Waasland, Bornem, 

Dendermonde, Kruibeke, 
Laarne, Natuurpunt, vzw 

Historische Woonsteden en 
Landelijk Vlaanderen.

FINANCIERING
Toerisme Vlaanderen, RLSD, 

Kruibeke, Agentschap voor 
Natuur en Bos, De Vlaamse 

Waterweg nv, Domein van 
Bornem nv, Bornem, vzw 
Historische Woonsteden, 

Laarne, Toerisme Oost
Vlaanderen, Dendermonde, 

Provincie Antwerpen.

VAN STEEN TOT STEEN
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verbinden en door de link met 
Gent en Antwerpen te verster
ken, zorgen we bovendien voor 
een geïntegreerde beleving voor 
de bezoeker. Hier sluit het pro
ject ‘Van Steen tot Steen langs de 
Schelde’ naadloos aan bij het Ri
vierpark Scheldevallei. De kaste
len zullen immers hoofdpoorten 
worden tot het Rivierpark.

UITBETALING SUBSIDIE

In 2019 werd het business plan 
verder uitgewerkt en onder
bouwd. Concreet werkten we aan:
• In Laarne werden een ont

werper en uitvoerder aangesteld 
voor de realisatie van een movie
guide. Dit is een tablet die als gids 
fungeert tijdens het bezoek aan 
het kasteel. De movieguide zal 
je doorheen het kasteel gidsen, 
waarbij er in bepaalde kamers 
historische taferelen worden na
gespeeld. 
• De studie rond het potentieel 
van erfgoedsites in de Scheldeval
lei en Vlaanderen i.s.m. Toerisme 
OostVlaanderen werd eind 2019 
afgerond. De resultaten werden 
gepresenteerd en doorgestuurd 
aan de verschillende stakehol
ders. Deze studie bundelt een 

aantal interessante inzichten om
trent het potentieel van de onder
zochte erfgoedsites. 
• Gemeente Kruibeke heeft een 
beperkte studie omtrent de bele
ving in het kasteel laten uitvoe
ren. De beleving heeft meer vorm 
gekregen en het onthaal heeft een 
definitieve locatie gevonden in het 
kasteel. 
• In de gemeente Bornem werd 
het RUP reeds opgestart, maar 
kunnen er mogelijks problemen 
omtrent timing optreden. Er wordt 
daarom bekeken welke maatre
gelen er genomen zullen worden 
om de geplande realisaties bin
nen de vooropgestelde timing te 
behalen. 

IN DE PIJPLIJN

In 2020 zullen we starten met de 
concrete uitwerking van:
• De kastelen zullen samen 
bekijken hoe zij het overkoe
pelende verhaal vertellen. Ver der 
zal er onderzocht worden hoe de 
samenwerking tussen de kastelen 
verder vorm kan gegeven worden 
(website, ticketing, marketing).
• Kasteel Laarne zal opengaan 
op zaterdag 4 april 2020.
• Gemeente Kruibeke lanceert 
in het voorjaar van 2020 een stu
dieopdracht voor de verdere uit
werking van de beleving in het 
kasteel. Deze studie zal in 2020 
dienen opgeleverd te worden. 
Daarna wordt de uitvoe ring van de 
nieuwe beleving opgestart.
• De RUP’s (Ruimtelijk Uitvoe
ringsplan) in Bornem en Laarne 
zullen verder lopen.
• In Bornem wordt verder ge
werkt om het gewijzigde busi
nessplan uit te voeren richting 
2022.
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PROJECT

“Met dit project brengen we het actieprogramma tot uitvoering 
dat door de Vlaamse Landmaatschappij, Regionaal Landschap 
Schelde-Durme en de gemeenten Berlare, Laarne, Wetteren 
en Wichelen werd opgemaakt in het onthaalplan ‘Kalkense 

Meersen Donkmeer’, een van de deelgebieden van Rivierpark 
Scheldevallei .”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
EMANUEL RAMOUDT (PROVINCIE OOST-VLAANDEREN) & AUDREY JANSSEUNE

INITIATIEFNEMER / 
PROMOTOR

RLSD en de gemeenten 
Berlare, Laarne, Wetteren en 

Wichelen.

PERIODE
Van 1 januari 2017 tot 1 

augustus 2020.

FINANCIERING
Gemeenten Berlare, Laarne, 

Wetteren en Wichelen.
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Kalkense Meersen Donkmeer is een 
rijkgeschakeerd gebied in een me
ander van de Schelde. Het landschap 
is een lappendeken van vochtige 
weilanden, meren en moerassige 
gebieden, dat doorsneden wordt 
door een vlechtwerk van grachten 
en greppels, rijen knotwilgen en een 
majestueuze rivier. Het is een weid
se plek, ideaal om te herademen. 
Dankzij dat afwisselende landschap 
bestaan er ook ontzettend veel bio
topen vlak naast elkaar. Zo is er in 
het spoor van de Schelde een rijke 
natuur pracht te bekijken en bewon
deren. En op de oevers en in het wa
ter van het Donkmeer valt er ook heel 
wat te beleven! In mei 2018 onderte
kenden de 4 gemeenten, RLSD en 11 
partners een charter met de intentie 
om samen te werken aan drie doel
stellingen: 1. De verdere recreatieve 
ontwikkeling van het gebied tot een 
herkenbare en beleefbare omge ving. 
2. De organisatie van een kwali
teitsvol bezoekers onthaal dat de 
beleving verhoogt en de Scheldeval
leihuisstijl uitdraagt. 3. Het behoud 
en herstel van de aanwezige land
schappelijke, cultuurhistorische en 
natuurlijke waarden van dit gebied.
In 2019 bouwden we aan ons ‘merk’ 

Kalkense Meersen Donkmeer. Er 
werden seizoenswandelingen geor
ganiseerd en er werd op een uni
forme, herkenbare en aantrekkelij ke 
manier gecommuniceerd over het 
gebied. Een fotowedstrijd met ten
toonstelling zorgde voor prachtige 
nieuwe beelden, die gedurende de 
hele zomer langs de Schelde te zien 
waren. Daarna was het al tijd voor 
een herdruk van de toeristische gids 
die eind 2018 een eerste keer ver
scheen. Routes werden herbekeken 
en er kwamen enkele belevingen 
extra bij. Verder werd er gewerkt 
aan een eerste ‘Kalkense Meer
sen Donkmeer’gids. Deze toeris
tische publicatie neemt je mee in 
de natuur pracht langs wandelingen 
en een fietstocht in het gebied en 
werd gelanceerd rond de jaarwisse
ling. In 2020 wordt verder gewerkt 
aan acties uit het actieprogramma, 
de verdere realisatie van het ont
haalplan en hiermee meteen ook de 
zichtbaarheid naar de bezoekers toe. 
We bekijken verbindingen en instap
punten binnen en aan de rand van 
Kalkense Meersen Donkmeer.

KALKENSE MEERSEN DONKMEER

LEES MEER OP
WWW.KALKENSEMEERSENDONKMEER.BE

TERUG

http://www.kalkensemeersendonkmeer.be
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PROJECT LANDINRICHTINGSPROJECT 

SITUERING

Het projectgebied ‘Schelde en 
Rupel’ ligt pal in de Vlaamse Ruit 
tussen Antwerpen en Brussel. Het 
omvat een cluster van gemeenten in 
KleinBrabant (Bornem en Puurs
SintAmands), de Rupelstreek
en de gemeente Zwijndrecht.

GESCHIKT INSTRUMENT

De Vlaamse Landmaatschappij 
(VLM) had eerder al een onderzoek 
gestart naar initiatieven om de open 
ruimte in dit gebied duurzaam en 
kwaliteitsvol in te richten. Voor dit 
verkennend onderzoek werden de 
streekpartners ruim geraadpleegd. 
Het onderzoek wees uit dat landin
richting het geschikte instrument is 
om nieuwe initiatieven en lopende 
processen in ‘Schelde en Rupel’ op
elkaar af te stemmen en de inrich
ting met gebiedsgerichte projecten 
uit te voeren.

Bij de planopmaak voor ‘Schelde en 
Rupel’ worden onder meer volgen
de accenten gelegd:

1. Een beter evenwicht reali se ren 
tussen de impact van industrie en 
verstedelijking. 
2. De voor Vlaanderen belangrijke 
natuur en landschaps waarden 
beschermen en verder ontwikkelen.
3. De landbouw versterken. 
4. Een recreatief aanbod uitwer ken 
en dat afstemmen met het recrea
tieve aspect van het Sigmaplan.

2019

De geselecteerde plannen zullen 
uitgevoerd worden in de periode van 
2017 tot 2027 en dat in afstemming 
met andere inrichtingsplannen. 
Ons Regionaal Landschap denkt en 
werkt mee door onder andere deel 
te nemen aan de planbegeleidings
groep en diverse uitvoeringspro
jecten op het terrein.

“De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) werkt aan een 
planprogramma voor het landinrichtingsproject ‘Klein-Brabant- 

Zwijndrecht’. Doel is om alle plannen en projecten uit de regio op 
elkaar af te stemmen. Ons Regionaal Landschap denkt en werkt 

hier actief aan mee.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
STIJN VAN BELLEGHEM

INITIATIEFNEMER
Vlaamse Landmaatschappij 

(VLM).

STARTJAAR
2014, uitvoering vanaf 2017.

PARTNERS 
De gemeentebesturen 

van Bornem, PuursSint
Amands, Zwijndrecht, 

Schelle, Hemiksem, Niel, 
Boom, Rumst • 

de Provincie Antwerpen en 
haar diensten Ge biedsgericht 

Beleid, Landbouw en 
Plattelandsbeleid, 

Ruimtelijke Planning, 
Integraal Waterbeleid, 

Vrije Tijd, Duurzaam 
Natuurbeleid en Erfgoed 

• Intergemeentelijk 
Samenwerkingsverband (IGS) 

ScheldeLandschapspark 
• Onroerend Erfgoed • 

Agentschap voor Natuur 
en Bos • Vlaamse 

Milieu Maatschappij • 
De Vlaamse Waterweg 

nv • Afdeling duurzame 
landbouwontwikkeling 
• Ruimte Vlaanderen • 

Afdeling Wegen en Verkeer 
• Toerisme provincie 

Antwerpen, Toe risme 
Scheldeland • Regionale 

Landschappen Ri vierenland 
en Schelde en Durme • 

Natuurpunt KleinBrabant 
• Natuurpunt Rupelstreek • 

Boerenbond.

FINANCIERING
Vlaamse overheid: 

2,5 miljoen euro.
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PROJECT

Met het Europese Lifeproject SPARC 
– ‘Space for Adapting the River Scheldt 
to Climate Change’ – voorziet de Eu
ropese Unie financiële steun om 6 
gebieden van het Sigmaplan ver der 
te ontwikkelen: in Bornem (Groot 
Schoor), Dendermonde (Vlassen
broek), Hamme (WalZwijn en De 
Bunt), Temse en Waasmunster (Groot 
en Klein Broek). Daarbij komt ruimte 
vrij voor nieuwe getijdennatuur, zoals 
slikken en schorren. Zij zijn dus meer 
dan waterbuffers! Ze vormen ook 
veelzijdige ecosystemen waar bijzon
dere planten en dieren een thuis vin
den. Precies door die weelde vormen 
de Sigmagebieden een grote troef 
voor het Rivierpark Scheldevallei, een 
recreatief ge biedinwording dat zich 
uitstrekt langs de Schelde, Durme en 
Rupel. Samen met beleidsmakers, 
wetenschappers, lokale ondernemers 
en vrijwilligers zetten de initiatiefne
mers van dit project zich in om het 
Sigmaplan en de klimaatverandering 
meer in de kijker te zetten. 

De rol van het Regionaal Landschap 
ScheldeDurme binnen dit project is 
het vergroten van publieke steun rond 
deze werken en ze kenbaar te maken 
bij bevolking. Dit doen we op verschil

lende manieren die in de volgende 
thema’s uitgebreider worden behan
deld: 1. ‘HOOGTIJ’ organiseren samen 
met 20 gemeenten. 2. Wandelingen 
organiseren, zowel werfwandelingen 
als natuurwandelingen. 3. Gidsen 
opleiden om het verhaal van klimaat
verandering in de Scheldevallei te 
kunnen vertellen. 4. Opstellen van 
een educatief pakket. 5. Toeristische 
ambassadeurs opleiden. Deze acties 
zullen later ingeschoven worden in de 
werking van Rivierpark Scheldevallei 
omdat gidsen, ambassadeurs, na
tuureducatie en events essentieel zijn 
in de toekomstige werking van het 
Rivierpark Scheldevallei.

Daarnaast behoren er nog enkele 
andere taken tot het project: 1. Het 
verspreiden van opgedane kennis, 
bv. via de klimaatadaptatiestudie en 
publicaties. 2. Uitwisseling van know
how met gelijkaardige projecten bij 
onze noorderburen. 3. Communicatie 
allerhande, via gemeentelijke ma
gazines, persberichten, filmpjes,… 4. 
Het pro ject LIFE Sparc integreren bin
nen de werking van Rivierpark Schel
devallei. 5. De ondersteuning van een 
informatief filmpje. 6. Ontwikkelen 
van wandelroutes.

“Vanaf september 2017 vergroot ‘Space for Adapting the 
River Scheldt to Climate Change’ (SPARC ) de weerbaarheid van 

Dendermonde, Bornem, Hamme, Waasmunster en Temse tegen de 
klimaatverandering. Tegelijk zet dit Europese ‘Life’-project in op een 
grotere bewustwording bij en beleving door bewoners en bezoekers 

van alle Sigmagebieden.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
LISE NEIRINCKX

INITIATIEFNEMER
Agentschap voor Natuur 

en Bos.

PERIODE
20172022.

PARTNERS 
Agentschap Natuur 
en Bos, De Vlaamse 

Waterweg nv, Regionaal 
Landschap ScheldeDurme, 

het Waterbouwkundig 
Laboratorium en E.V. 
Flanders Hydraulics.

FINANCIERING
Het totale project is begroot 

op 8,5 miljoen euro.

Deze brochure is 
mogelijk gemaakt met 
bijdrage van het LIFE

financieringsinstrument 
van de Europese 

Gemeenschap. 
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1. HOOGTIJ

2019

Op zondag 16 juni 2019 organi
seerden 20 Scheldegemeenten de 
eerste editie van ‘HOOGTIJ – Feest 
in de Scheldevallei!’, een dag vol 
beleving op en rond het water. Met 
HOOGTIJ zetten we maxi maal in op 
beleving via een brede waai er aan 
activiteiten, georganiseerd door een 
veelzijdige groep van organisatoren. 
Daarbij gaat ook extra aandacht naar 
klimaatverandering en de bijzondere 
rol die de Schelde, het Sigmaplan en 
haar unieke natuurgebieden hierin 
spelen. Met HOOGTIJ reiken we vele 
redenen aan om naar de Scheldeval
lei te komen… en er terug te keren! 
Tegelijk willen we het belang van de 
Sigmagebieden in de kijker zetten. 
Zo werken we mee aan de derde pij
ler van het Sigmaplan, namelijk re
creatie (naast veiligheid en natuur).

De eerste editie werd met succes 
ont haald. Er daagden meer dan 
10.000 enthousiaste bezoekers op 
om samen de Schelde, Durme en 
Rupel al fiet send, varend, wandelend 
en bele vend te verkennen. 

2020

Op zondag 21 juni 2020 zetten we 
opnieuw het unieke karakter van de 
streek in de kijker. We werken nu vol
op aan verbeterpunten ten opzichte 
van de eerste editie en stellen het 
programma samen van de volgende 
editie.

“Pittoreske dorpen, prachtige kastelen, Europese topnatuur en 
heerlijk weidse velden,.. . allemaal in ‘onze’ Scheldevallei ! Eén dag 

per jaar bundelen we - samen met meer dan 50 partners - alle 
krachten om haar schoonheid in de schijnwerpers te plaatsen 

met ‘HOOGTIJ - Feest in de Scheldevallei !’.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
LISE NEIRINCKX

LEES MEER OP
WWW.HOOGTIJSCHELDEVALLEI.BE

TERUG
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2019 

In maart 2019 organiseerden we, 
samen met Toerisme OostVlaan
deren, een cursus voor horecaam
bassadeurs. Deze ondernemers 
kregen onder andere les over het 
Sigmaplan en klimaatverandering 
en gingen op excursie in de project
gebieden. Op die manier hebben zij 
uptodate kennis over de veran
deringen in hun streek en kunnen 
zij het project uitdragen naar hun 
bezoekers. We lieten hun de oppor
tuniteiten zien op vlak van bezoekers 
en hopen hen op die manier aan te 
moedigen de link nog meer te la ten 
leggen met het water en in te zetten 
op duurzaam (verblijfs)toerisme.

Het doel is om ook in de andere ge
bieden van het Rivierpark Schel
devallei horecaambassadeurs te 
sprokkelen die als toeristisch in
fopunt dienen voor de streek.

2020

In 2020 willen we voornamelijk 
inzetten op deze bestaande groep 
ambassadeurs, hen meer betrekken 
bij evenementen en hen op de hoogte 
houden van veranderingen.

“Binnen LIFE Sparc werken we aan het draagvlak voor de 
Sigmagebieden, de link met de klimaatverandering en met het 

Rivierpark Scheldevallei . Dit doen we aan de hand van verschillende 
acties, onder andere het betrekken van horeca.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
LISE NEIRINCKX

2. HORECA-AMBASSADEURS
TERUG
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3. GIDSEN & WANDELINGEN

2019 

In 2019 organiseerden we een korte 
bijscholing voor bestaande gidsen 
in de omgeving van Dendermonde, 
dit in aanloop van het evenement 
Hoogtij en de geplande wandelin
gen in het kader van LIFE Sparc. We 
deden dit in samenwerking met de 
projectingenieurs van De Vlaamse 
Waterweg en Agentschap Natuur en 
Bos.

Daarnaast organiseerden we kli
maat en werfwandelingen in de 
projectgebieden in samenwer
king met De Vlaamse Waterweg, 
Agentschap Natuur en Bos, Natuur
punt en Grenzeloze Schelde. We fo
cussen hierbij op de drie voornaam
ste aspecten van het Sigmaplan en 
Rivierpark Scheldevallei: veiligheid, 
natuur én recreatie.

2020 

In 2020 zullen er ook opnieuw wan
delingen plaatsvinden in de pro
jectgebieden in samenwerking 
met de bovenstaande partners. 
De kalender is opgemaakt tot en 
met de zomer, kom gerust eens 
langs! In het najaar zullen we op
nieuw een nieuwe wandelreeks 
inplannen.Daarnaast brengen we 
in 2020, in samenwer king met Pro
vincie OostVlaanderen en de Stad 
Dendermonde, verschillende gid
sen samen voor een uitgebreidere 
opleiding ‘Klimaatgids in de Schel
devallei’. Gedurende 3 avonden, 3 
excursiedagen en een workshop le
ren gidsen er alles over de klimaat
verandering en de effec ten op de 
Scheldevallei. Samen met de nieuwe 
klimaatgidsen maken we een draai
boek op voor gidsbeurten in de Sig
magebieden zodat dit kan gebruikt 
worden door andere gidsen en geïn
teresseerden. De cursus was bin
nen enkele dagen volzet, wat wijst 
op een grote nood aan dit soort 
opleidingen. We evalueren binnen
kort of een tweede cursus georga
niseerd kan worden.

“Binnen LIFE Sparc werken we aan het draagvlak voor de 
Sigmagebieden, de link met de klimaatverandering en met 
het Rivierpark Scheldevallei . Dit doen we aan de hand van 

verschillende acties, onder andere de opleiding van gidsen en 
de organisatie van wandelingen.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
LISE NEIRINCKX

TERUG
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4. EDUCATIE

2019 

We werken aan een educatief pak ket 
voor de derde graad lager onderwijs, 
zodat ook zij op hun niveau vertrouwd 
geraken met de Sigmagebieden  
enerzijds en de link met de klimaat
verandering en het Rivierpark Schel
devallei anderzijds. In samenwerking 
met Natuureducatief Centrum Bas
tion VIII (Dendermonde) werd een 
blueprint opgemaakt.

Het pakket wordt geschreven op 
maat van leerlingen van het 5de en 
6de leerjaar en haalt 3 grote thema’s 
aan:

• Wat is klimaatverandering?
• Wat zijn de gevolgen voor 

België en vooral de inwoners 
rond de Schelde?

• Wat zijn mogelijke oplossingen 
(mitigatie en adaptatie)?

 
De focus ligt op interactie. We pro
beren de leerlingen uit te dagen om 
de thema’s proefondervindelijk uit 
te dokteren. Niet ergens in de klas, 
maar wel in de projectgebieden zelf, 
in situ. Zo kunnen de leerlingen mo
gelijke oplossingen direct ook aan
schouwen.

2020 

In 2020 zullen we het educatieve 
pak ket verder uitwerken en een 
testmoment organiseren met een 
klasje. We zullen verschillende 
natuureduca tieve actoren uit de 
streek om feedback vragen, opdat 
we het pakket kunnen finaliseren. 
Daarna moeten gidsen het pakket 
kunnen gebruiken bij het rondleiden 
van groepen jongeren. Aansluitend 
is het de be doeling het pakket ook 
te versprei den onder bestaande en 
toekomstige natuurouderverenigin
gen en andere natuureducatieve 
partners.

“Binnen LIFE Sparc werken we aan het draagvlak voor de 
Sigmagebieden, de link met de klimaatverandering en met het 

Rivierpark Scheldevallei . Dit doen we aan de hand van verschillende 
acties, onder andere het opstellen van een educatief pakket.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
LISE NEIRINCKX

TERUG
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2019

In 2019 werkten we aan de recreatie
ve ontwikkeling binnen het pro
jectgebied. Mogelijke pistes voor 
alternatie ve logies werden bekeken 
en in april opende de ‘Onthaalpoort 
Donkmeer’, een bezoekerscentrum 
aan de oever van het Donkmeer, 
waar je kan bijle ren over de natuur en 
de geschiedenis van het projectge
bied. Mede werkers van het Regionaal 
Landschap ScheldeDurme werkten 
ideeën uit rond verblijfsrecreatie, het 
‘Donkoeverpark’ en themawande-
lingen binnen het projectgebied. Ook 
zorgden we voor de inpas sing van 
het gebied in het grotere ‘Kalkense 
Meersen Donkmeer’ (p.9) en ‘Ri-
vierpark Scheldevallei’ (p.5), en gaven 
meer aandacht aan de link met de 
Schelde.

2020

We gaan door: team NME van Re
gionaal Landschap ScheldeDurme 
gaat aan de slag in het Donk     
oe verpark (p.49). Rond de splin
ternieuwe ‘Onthaalpoort Donkmeer’ 
wordt de groene omgeving ingericht 
als ontmoetingsplaats voor jon
geren en kinderen. Gemeente Ber
lare en Regionaal Landschap Schel
deDurme werken samen aan de 
uitbouw van themawandelingen rond 
het Donkmeer. Ook worden instap
punten aan de buitengrenzen van het 
projectgebied ingericht. We willen 
immers de wandelaars, fietsers en 
andere bezoekers vanaf de Schelde 
welkom heten in de omgeving van het 
Donkmeer.

“We zetten onze schouders onder de uitwerking en uitvoering van een 
actieprogramma om de recreatiepool Donk op een doordachte manier 
te herstructureren en uit te bouwen. Daarbij vertrekken we van een 
strategisch gebiedsgerichte visie en stemmen we de acties af op het 

lopende natuurinrichtingsproject ‘Berlare Broek - Donkmeer’, het onthaalplan 
‘Kalkense Meersen en Donkmeer’ en het logiesplan voor de regio.”

. 
PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 

EMANUEL RAMOUDT (PROVINCIE OOST-VLAANDEREN) & AUDREY JANSSEUNE

PROMOTOR
Provincie OostVlaanderen.

COPROMOTORS 
RLSD en de gemeente 

Berlare.

PERIODE
Van 1 augustus 2017 tot 30 

november 2020.

PARTNERS 
Vlaamse Landmaatschappij, 

Agentschap voor natuur en 
bos, Toerisme Scheldeland, 
Toerisme OostVlaanderen, 

Toerisme Vlaanderen.

FINANCIERING
Projectbudget: 407.050 euro, 

50 % gedragen door 
de promotor en de 

copromotoren,
50 % gesubsidieerd door 

Platteland Plus 
  IIIsubsidie 

(Vlaamse en provinciale 
subsidie).

RECREATIEPOOL DONK 
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PROJECT

“We bouwen het openruimtegebied tussen het centrum van Aalst, 
Affligem, Asse en Opwijk uit tot een gebied met hoge ruimtelijke 
kwaliteit, gekenmerkt door sterke natuur- en erfgoedwaarden, 

duurzame landbouw, een duurzaam watersysteem en kwaliteitsvol 
recreatief groen dat tot in het hart van de omliggende steden en 

woonkernen doordringt.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
EVELYNE FIERS, LIEN VAN LANGENHOVE, JORIS VANDERVEKEN & JEROEN BRAL

VAN EREMBALD TOT KRAVAALBOS

INITIATIEFNEMER
RLSD i.s.m. Provincie 

OostVlaanderen, Provincie 
VlaamsBrabant, stad 

Aalst, gemeenten Affligem, 
Asse en Opwijk, Regionale 

landschappen Brabantse 
Kouters en Pajottenland & 

Zennevallei.

PERIODE
Sinds september 2014.

Strategisch project sinds 
april 2017, in 2020 gestart 
aan derde projectperiode 

(t.e.m. 2023).

PROJECTPARTNERS 
Departement Omgeving,

projectvereniging 
Hoperfgoed,

spelers van de open 
ruimte: overheden 
en grondeigenaars 

(landbouwers, particulieren, 
verenigingen, scholen, …), 

recreanten, toeristen, lokale 
verenigingen actief in de 

sectoren natuur, erfgoed, 
landbouw, toerisme, 

recreatie en jacht. 

FINANCIERING
Departement Omgeving, 

Provincie OostVlaanderen, 
Provincie VlaamsBrabant, 

stad Aalst, gemeenten 
Affligem, Asse en 

Opwijk, projectvereniging 
Hoperfgoed: 

157.000 euro in 2019.

SITUERING

Met de strategische projecten wil 
Vlaanderen de ambities van ge
biedsgerichte en regionale samen
werkingen ondersteunen. Hiermee 
wordt een belangrijke doelstelling 
uit het Regeerakkoord ‘geïnte
greerde gebiedsontwikkeling als 
motor voor ruimtelijke transfor
matie’ voor een stuk gerealiseerd. 
En net die geïntegreerde aanpak 
vormt de kracht van ‘Landschap 
van Erembald tot Kravaalbos’. Dit 
ambitieuze project reikt over de ge
meente en provinciegrenzen heen, 
waaruit niet alleen lokale economie, 
duurzame landbouw, toerisme en 
recreatie hun voordeel kunnen ha
len, maar ook verenigingen en be
woners. 

Het Landschap van Erembald tot 
Kravaalbos ligt op een boogscheut 
van Brussel, op de grens van 
OostVlaanderen en VlaamsBra
bant en grenzend aan zowel de stad 
Aalst als het kleinstedelijk gebied 
Asse. Het ge bied is rijk aan his
torisch en cultureel erfgoed, wat 
kansen schept voor lokale econo
mie, korteketenlandbouw, duur

zaam toerisme en recreatie. Tege
lijk staat het openruimtegebied er 
onder grote druk en die druk zal 
alleen maar toenemen door de be
volkingsaangroei in de omliggende 
woonkernen. Tegelijkertijd moet 
diezelfde open ruimte doelstellingen 
realiseren rond onder meer biodi
versiteit, klimaatadaptatie, klimaat
mitigatie, functionele verweven
heid en ontharding. Dit strategisch 
project wil een oplos sing aanrei
ken voor deze uitdagingen door de 
kwaliteitsvolle ontwikkeling van het 
openruimtegebied in rela tie tot de 
bebouwde kernen. Daarbij slaan de 
gemeenten Aalst, Affligem, Asse en 
Opwijk, de provincies OostVlaan
deren en VlaamsBrabant en de 
Regionale Landschappen Schel
deDurme, Pajottenland & Zen
nevallei en Brabantse Kouters de 
handen in elkaar. En met succes: 
voor het eerst kende Departement 
Omgeving driemaal op rij project
subsidies toe aan hetzelfde project. 
Hierdoor kan de continuïteit van het 
project gegarandeerd worden. Zo 
maakt ‘Landschap van Erembald 
tot Kravaalbos’ volledig de overstap 
naar een realisatiegericht strate
gisch project.

STRATEGISCH PROJECT

TERUG



DOELSTELLINGEN

1. Robuuste en samenhangende 
open ruimte ontwikkelen 
en vrijwaren voor landbouw, 
natuur, bos en water, 
waarbij aandacht is voor 
het versterken van de 
identiteit van de diverse, 
waardevolle landschappen 
in het gebied. De productie 
van streekproducten wint aan 
belang.

2. Uitbouw van een netwerk van 
functionele én van toeristisch / 
recreatieve fiets- en wandel-
verbindingen die tot in de 
kernen van de omliggende 
steden en woonkernen 
doordringen.

3. Ruimtelijk rendement 
verhogen in geplande nieuwe 
woonontwikkelingen in het 
openruimtegebied en door 
slimme herontwikkeling 
van bebouwde ruimte die 
vrijkomt.

SAMENWERKINGS-
VERBAND

Dit strategische project is een 
samenwerkingsverband tussen 
2 provincies, 4 gemeenten, 3 Re
gionale Landschappen en een 
breed netwerk van betrokken 

actoren. De samenwerking tus
sen deze partners is geregeld 
via samenwerkingsovereen
komsten. Een eerste overeen
komst regelt de samenwerking 
in het kader van de algemene 
doelstellingen van het strate
gisch project, zoals hierboven 
omschreven. De andere over
eenkomsten regelen de samen
werking rond bepaalde fo
cuszones of thema’s (SO Groene 
Rand Asse, SO Abdij Affligem en 
omgeving, SO HOP).

FOCUS

• Hopteelt en hopcultuur. Beide 
verder op de kaart zetten door het 
ontwikkelingsprogramma HOP 
van Ideaconsult uit te voeren (p.20). 
• Ontwikkeling Groenpool 
Aalst. In afstemming met Ontwik
kelingsplan Denderland en Na
tuurinrichtingsproject Welle
meersen. De projectpartners 
van ‘Landschap van Erembald 
tot Kravaalbos’ het stadsrand
bos Erembald en de aanpalende 
na tuur en groengebieden (Os
broek – Gerstjes  Wellemeers
en) helpen ontwikkelen tot één 
samenhangende groenpool 
waarin de Dender als ecolo
gische en re creatieve slagader 
geïntegreerd is. Dit 800 hectare 

grote landschaps park met ster
ke natuurwaarden kan uitgroei
en tot een recreatie ve attractie
pool die in nauwe relatie staat 
tot de omgevende woonkernen 
en de omgevende openruimte
gebieden zoals de Dendervallei, 
het Abdijlandschap en de Faluin
tjesstreek. Hierbij moet aandacht 
zijn voor het versterken van de 
identiteit van de diverse, waar
devolle landschappen in het ge
bied en voor een multifunctio
neel ingerichte open ruim te met 
plaats voor natuur, bos, water en 
landbouw die beschikt over een 
fijnmazige groenblauwe door-
adering als onderdeel van een 
sterk ecologisch netwerk. Hierop 
geënt kan een kwaliteitsvol fiet  s- 
en wandelnetwerk uitgebouwd 
worden met toegangspoorten, 
onthaalvoorzieningen en plekken 
met hoge belevingswaarde dat tot 
in de kernen van de omliggende 
woonkernen doordringt. 
• Ontwikkeling Groene Rand 
Asse. Het landschap ten wes
ten van Asse is doorsneden door 
beekvalleien en is rijk aan kleine 
landschapselementen en na
tuurrijke kasteeldomeinen. Het 
Kravaalbos ligt vlakbij. In com
binatie met de gemeentelijke 
wens voor de ontwikkeling van 
een stadrandbos, zijn hier veel 
kansen weggelegd om een sterk 
natuurnetwerk uit te bouwen door 
de realisatie van natuurverbindin
gen tussen het Kravaalbos, de 
‘kasteel’-domeinen in Asbeek 
en AsseterHeide en langsheen 
blauwe aders. 
• Opstart ontwikkeling Land
schapspark Bronnengebied Op
wijk. Hieronder vallen integraal 
de volgende opgaven: vernatten 
brongebieden, versterken van het 
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netwerk van trage wegen en de 
omvorming van de Droeshout
straat tot trage weg, uitdoven 
van landschapsvreemde functies 
en bebouwing, een nieuw te rea
liseren cluster van sportvelden 
aan de ringweg en de trans
formatie naar grondgebonden, 
gebiedsafhankelijke en natuurin
clusieve landbouwvormen 
• Ontwikkeling Abdijlandschap 
Affligem. Het projectpartner
schap ‘Landschap van Erembald 
tot Kravaalbos’ wil de landschap
pelijke kwaliteit en de erfgoed
waarde van de Abdij Affligem en 
het omgevende abdij landschap 
versterken. Tegelijkertijd wil 
ze de Abdij Affligem verster
ken in haar rol als belangrijke 
toeristische aantrekkingspool 
en als toegangs poort tot het 
hele ge bied. Om dit te realiseren 
werden samenwerkingen op
gezet met de abdijgemeenschap 
van de Abdij Affligem en Al ken-
Maes nv. Om tot een kwalitatief 
hoogstaand resultaat te komen, 
werd de hulp van de Vlaams 
Bouwmeester ingeschakeld. Via 
de Open Oproep werd de stu
dieopdracht ‘Abdij straat en om
geving’ gelanceerd. Er stelden 
zich 32 studiebureaus kan
didaat, waaronder ook enkele 
buitenlandse bureaus. Vier lau
reaten krijgen de kans om hun 

visie op de opdracht verder uit 
te werken en die voor een jury 
te verdedigen. Op basis hier
van zal gekozen worden met 
welk bureau het partnerschap 
verder in zee gaat. Tegelijker
tijd wordt ver der ge werkt aan de 
ontwikkeling van de verschillen
de deelgebieden van het abdij
landschap, in het bijzonder aan 
het deelgebied Koudenberg
beekvallei, GNOPgebied van de 
gemeente Affligem. De Kouden
bergbeekvallei wordt met steun 
van het Agentschap voor Natuur 
en Bos (subsidies voor flanke-
rende maatregelen in het ka
der van het Vlaams Strategisch 
Ge bied Brussel) ontwikkeld tot 
een na tuurrijk, toegankelijk stuk 
groen. Er wordt voor dit gebied 
een natuurbeheerplan uitge
werkt.
• Ontwikkeling fietssnel
weg Leirekensroute tot groen 
functioneel belevingstraject. 
De diensten mobiliteit van de 
provincies VlaamsBrabant en 
OostVlaanderen schreven een 
stu dieopdracht uit met als doel 
de opschaling van de Leirekens
route tot fietssnelweg, reke-
ning houdend met haar na tuur, 
landschappelijke en recreatieve 
waarde. Deze studieopdracht is 
voorbeeldstellend door de geïn
tegreerde aanpak: er wordt over 

provinciegrenzen en over be
leidsdomeinen heen samenge
werkt. Er wordt gestreefd naar 
een optimaal evenwicht tussen 
functionele mobiliteit, recreatie, 
ecologische en landschappelij
ke waarde en kostprijs. Via het 
pro ject ‘Landschap van Erem
bald tot Kravaalbos’ wordt de 
geïntegreerde aanpak mee be
waakt en zal gezocht worden 
naar bijkomende instrumen ten 
en middelen om de recrea tieve, 
ecologische en landschappelijke 
waarde van de route te verster
ken.
• Landbouw. Verder inzetten 
op natuurinclusieve landbouw, 
landbouwverbreding en korte 
keten 
• Trage wegen. Missing links 
in tragewegennetwerk aanpak
ken (vb. verbinding Kravaalbos 
– Abdij Affligem / rondwandeling 
Kravaalbos). 
• Natuur en landschap. Na
tuurontwikkeling / natuurverbin
dingen/landschaps ontwikkeling. 
• Happening. Jaarlijks orga
niseren van de Erembald 
Kravaal Happening die al het 
moois en lekkers dat de streek 
te bieden heeft in de kijker zet. 
Ondanks hardnekkige regenval 
lokte de vijfde editie, voor het 
eerst gecombineerd met Hopdag 
Affligem, ruim 1.000 nieuw s    - 
    gierigen. Zij brachten onder 
meer een exclusief bezoek aan 
de abdij, woonden de voor
stelling van de gloednieuwe 
hopplukmachine bij en pikten 
een streekproductenmarkt mee.

LEES MEER OP
WWW.EREMBALDKRAVAAL.BE
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LANDSCHAPGEÏNTEGREERD 
GEBIEDSGERICHT 

PROJECT

DOELEN: 1. LANDBOUW: • Investeren 
in ecosysteem: alle ondernemende 
actoren die bijdragen aan de instand
houding en groei van de hopteelt 
vormen vandaag een kleinschalig 
ecosysteem. De hopcoördinator heeft 
hierin een stimulerende en verbinden
de rol. • Sensibilisering: via educatie
ve en onderzoeksprogramma’s wordt 
een nieuwe generatie gesensibili
seerd over de actuele betekenis van 
hop en toepassingsmogelijkheden. • 
Een hoofd kwartier: de realisatie en 
ingebruikname van de landbouwloods 
met op slag voor de hopplukmachine 
en andere werktuigen zorgt voor een 
fysieke plek waar hoplandbouwacti
viteiten geclusterd worden. • Ambas
sadeurs: de hopteelt is de drager van 
de historische hopcul tuur en kan ook 
in de actuele hopcultuur als zodanig 
beschouwd worden. De actoren die 
instaan voor de teelt en verwer king 
van de oogst (incl. restproducten) 
kunnen geactiveerd worden als am
bassadeurs. 2. ERFGOED: • Ambassa
deurs: erfgoed is een cruciaal aspect 
van de instandhouding en overleve
ring van de hopcultuur. De erfgoed
cellen zijn de partners bij uitstek die 
hierin een rol kunnen opnemen en 
andere actoren – van verengingen tot 

lokale inwoners – vakkundig kunnen 
betrekken bij erfgoedprojecten. • In
teractie: diverse dimensies van de 
hopcultuur geven aanleiding tot meer 
interactie met inwoners via erfgoed
projecten. Er kan meer betrokkenheid 
bij en draagvlak voor de hopcultuur 
worden gecreëerd op lokaal niveau. 
• Communicatie: door erfgoedac
tiviteiten en initiatieven ook in een 
communicatieplan te verwerken en 
hiervoor een passende digitale tool in 
te zetten, kunnen de binnen deze pro
grammalijn uitgezette acties ook ver
tolkt worden naar een breder publiek.  
3. TOERISME: • Ambassadeurs: door 
zowel landbouw als erfgoedprojec
ten mee op te volgen en ze te verta
len naar cocreatieve projecten in de 
horeca ontstaat meer wisselwerking, 
en bijgevolg een bredere communi
ty van ambassadeurs. • Verbreding: 
het aantal ondernemende actoren 
die bijdragen aan de instandhouding 
en groei van de keesten en hopteelt 
neemt toe en verbreedt naar andere 
sectoren dan de landbouw. • Bele
ving: meer focussen en sturen op 
de effectieve ervaring van bezoekers 
door o.a. rekening te houden met hun 
passie en in te spelen op verwachtin
gen en voorkeuren.

“Het hop-ontwikkelingsprogramma HOP AAA+ heeft tot doel 
een nieuwe en meer verweven dynamiek te creëren die, 
gespreid in ruimte en tijd, opportuniteiten schept voor de 
toekomst van het erfgoed, de landbouw en het toeristisch 

ondernemerschap in het Landschap van Erembald tot 
Kravaalbos.”

. 
PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 

JORIS VANDERVEKEN

INITIATIEFNEMER
RLSD.

STARTJAAR
2018.

PARTNERS 
Vlaamse Landmaatschappij / 

Stakenhuis.

FINANCIERING

HOP AAA+ 
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GEÏNTEGREERD 
GEBIEDSGERICHT 

PROJECT

SITUERING

Binnen het project ‘Gestroomlijnd 
Landschap’ helpen we de provincie 
OostVlaanderen om natuurverbin
dingen te versterken, de waterhuis
houding te verbeteren en waterlopen 
in het landschap te herwaarderen. 

2019

Tijdens dit tweede realisatiejaar 
werden 11 poelen hersteld en 1 
poel aangelegd, allemaal i.f.v. de 
kamsa lamander. Langs de E17 in 
Kruibeke plantten we ongeveer 800 
meter houtkant aan i.s.m. AWV. Ook 
bij een paardenhouder konden we 
100 meter heg realiseren. Onder 
de paraplu van het project ‘Water-
LandSchap Barbierbeek Verbindt’ 
kwamen de beheerovereenkom
sten op maat uit de bus, ontwikkeld 
door VLM en Provincie OostVlaan
deren. Deze zullen ons toelaten om 
soortenbeschermingsacties (bij
voorbeeld voor kamsalamanders, 
vleermuizen) naar een hoger niveau 
te tillen. 

2020 

De acties voor kamsalamander 
zetten we voort en een extra impuls 
hopen we te geven aan de houtige 
landschapselementen (een grote 
uitdaging in dit intensief gebruikte 
landschap met kleine landbouwper
celen) als verbindende elementen, 
ook voor vleermuizen. De soorten
beschermingsplannen voor deze 
soorten zijn daarbij onze belangrij k     
  ste leidraad. Vanzelfsprekend blij
ven we de reguliere werking met 
advies en realisatie van kleine land
schapselementen voortzetten.

“De Barbierbeekvallei ligt in het noordoosten van de provincie Oost-
Vlaanderen, in het Waasland. Binnen het projectgebied in de gemeenten 

Kruibeke, Temse, Sint-Niklaas en Waasmunster ondersteunen we acties die 
het groenblauwe netwerk versterken en uitbreiden.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
ROBIN VAN HEGHE

GL * BARBIERBEEK

INITIATIEFNEMER
Provincie OostVlaanderen.

PERIODE
2018  2021. 

PARTNERS 
Provincie OostVlaanderen, 

Vlaamse Milieu 
Maatschappij, Toerisme 

Waasland, Toerisme 
OostVlaanderen, Vlaamse 

Landmaatschappij, 
Interwaas, De Vlaamse 
Waterweg nv, Erfpunt, 

Agentschap Onroerend 
Erfgoed, Algemeen 

Boerensyndicaat, 
Boerenbond, KRUIN, 

Natuurpunt Waasland, 
Agentschap voor Natuur 
en Bos en de gemeenten 

Temse, Kruibeke, Sint
Niklaas, Waasmunster en 

Beveren.

FINANCIERING
20.000 euro per jaar van de 
Provincie OostVlaanderen  

(+ 20 % cofinanciering).

LANDSCHAP
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GEÏNTEGREERD 
GEBIEDSGERICHT 

PROJECT

SITUERING

Binnen het project ‘Gestroomlijnd 
Landschap’ helpen we de provincie 
OostVlaanderen om natuurverbin
dingen te versterken, de waterhuis
houding te verbeteren en waterlopen 
in het landschap te herwaarderen. 

2019

In dit eerste uitvoeringsjaar legden 
we 2 nieuwe poelen aan en werd voor 
ongeveer 1600 m heg of houtkant 
aangeplant i.s.m. gemeenten, par
ticulieren en een natuurvereniging. 

2020

Bosuitbreiding in Wichelen geeft de 
aftrap van een nieuw projectjaar met 
focus op aanplant van heggen en 
houtkanten als verbindende land
schapselementen. Op lange termijn 
is de verbinding van de Sers kampse 
Bosgordel met de bosfragmenten 
in Lede een belangrijk doel. Strate
gische aanleg van poelen (clusters) 
kan de kamsalamanderpopula
tie versterken. Een verwaarloosde 
folievijver in Wichelen wordt om
gevormd tot een natuurlijke poel. 
En ook voor de gierzwaluw staat een 
concrete actie in de steigers (of liever 
in de steigergaten).

“Het valleigebied van de Molenbeek en de Serskampse beek (ook wel 
Roebeek genoemd) vormt een verbinding tussen de Scheldevallei (Kalkense 
Meersen) en de Vlaamse Ardennen via o.a. de Serskampse bossen en de 

Geelstervallei . Binnen het projectgebied in de gemeenten Lede, Wichelen en 
Wetteren ondersteunen we acties die het groenblauwe netwerk versterken 

en uitbreiden.“

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
ROBIN VAN HEGHE

INITIATIEFNEMER
Provincie OostVlaanderen.

PERIODE
2019  2022.

PARTNERS 
Gemeenten Wetteren, 
Wichelen en Lede, de 

Bosgroepen, Regionaal 
Landschap Vlaamse 
Ardennen, Toerisme 

Scheldeland, Toerisme 
Vlaamse Ardennen, 

Vlaamse Landmaatschappij, 
Agentschap voor Natuur 
en Bos, landbouwers en 

natuurverenigingen.

FINANCIERING
20.000 euro per jaar van de 
Provincie OostVlaanderen  

(+ 20 % cofinanciering)

GL * M.-SERSKAMPSE BEEKLANDSCHAP
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ALGEMEEN 
PROJECT LANDSCHAP

SITUERING

Door de strijd voor schaarse open 
ruim te in Vlaanderen komen zo
wel landbouwers als natuurdoelen 
onder druk te staan. Dat resulteert 
in conflicten tussen landbouw en 
natuur. Het project Agro MEATS Na
ture heeft als doelstelling landbou
wers actief te laten blijven in zones 
die ingekleurd zijn / worden als na
tuurgebied en economische meer
waarde te creëren voor de landbou
wer zonder de natuur doelen uit het 
oog te verliezen. Uitgangspunt is de 
mentaliteitswijzi ging op het vlak van 
de consumptie van vlees. Zo zien we 
dat initiatieven als ‘Dagen zonder 
vlees’ aan populariteit winnen, dat 
de consument bewuster wordt voor 
de ecologische impact van de vee
houderij en dat consumenten op 
zoek gaan naar minder maar au
thentiek en kwaliteitsvoller vlees. 
Dit project onderzoekt de mogelijk
heden in de streek voor de natu
urlijke op kweek van alterna tieve 
vleesrunderen. Momenteel komt 
dit vlees veelal uit het buitenland 
(waardoor onze landbouwers er  
niets aan hebben) en is de opkweek 
vaak zeer intensief. 

2019

Opvolging projectgebied Kalkense 
meersen en omgeving: • Staal
names van 3 graspercelen onder 
maaibeheer en 1 begrazingsblok 
(juni 2018, septermber 2018, juni 
2019, september 2019) in graslan
den beheerd door vzw Durme in 
Lokeren (Molsbroek) en ZeleBer
lare (Scheldebroeken) • Analyse 
van de opbrengst en voederwaarde 
• Rapportering van de resultaten • 
enquête over de motivatie van na-
tuurbeheer door landbouwers. • 
Ronde Tafel Natuurvlees in de Hoorn 
in Leuven. • Deelname aan Dag 
van de Boerennatuur, i.s.m. Nat
uurpunt Lokeren en Hoeveslagerij 
De Vier klaver: uitleg over natuur
beheer door landbouwers, consu
menten be vraging en smaaktest 
natuurvlees. • Slotvergadering 
op 19/08/2019 – Overlopen van de 
projectrealisaties, voorstelling van 
de projectbrochure, mogelijkheden 
voor samenwerkingen in de toe
komst. • Projectbrochure uitge
geven door Provincie OostVlaan
deren. Hiermee werd het project 
afgerond.

“We willen landbouwers en natuurbeheerders dichter bij elkaar 
brengen rond een positief verhaal: de natuurlijke opkweek van 

alternatieve rundvleesrassen zoals Limousins in eigen streek. Het 
beheer van de natuur (maaien en begrazing) in samenwerking met 

landbouwers biedt heel wat mogelijkheden.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
JAN MAERTENS & STIJN VAN BELLEGHEM

AGRO MEATS NATURE

INITIATIEFNEMER
Instituut voor 

Landbouw, Visserij en 
Voedingsonderzoek (ILVO). 

PERIODE
2017  2019.

PARTNERS 
Provincie Oost

Vlaanderen, Dienst 
Landbouw en Platteland, 

Agrobeheercentrum Eco², 
Regionaal Landschap 

ScheldeDurme, het 
Innovatiesteunpunt en 
een tiental veehouders 

uit de regio Berlare en de 
omgeving van de Kalkense 

Meersen. 

FINANCIERING
Totale projectkost 33.000 

euro waarvan 30.000 euro 
wordt gefinancierd door het 
Departement Landbouw en 

Visserij, restfinanciering van 
3.000 euro door Provincie 

OostVlaanderen. 
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ALGEMEEN 
PROJECT LANDSCHAP ALGEMEEN 

PROJECT

“Binnen dit project begeleiden we grotere aanplantingen die de kans 
krijgen om uit te groeien, zodat ze veel CO

2
 kunnen vasthouden. 

Hagen die regelmatig gesnoeid worden komen dus niet in aanmerking, 
aangezien hun bijdrage aan de CO

2
-compensatie gering is. Verder 

gaat de voorkeur uit naar locaties die zonder provinciale steun 
waarschijnlijk niet gerealiseerd zouden worden.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
ELIZA ROMEIJN-PEETERS

INITIATIEFNEMER
Provincie OostVlaanderen.

PERIODE
Jaarlijks, startjaar 2015.

PARTNERS
Gemeenten, organisaties, 

bedrijven en particulieren.

FINANCIERING
Provincie OostVlaanderen, 
keuze tussen 100 % gratis 
bosgoed of 80 % van totale 
kost van aankoop en aan

plant.

BEPLANT HET LANDSCHAP

SITUERING 

De Provincie wil de uitstoot van 
broeikasgassen drastisch terugdrin
gen en tegen 2050 klimaatneutraal 
zijn. Daarnaast wil de Provincie de 
negatieve effecten van de klimaat
verandering (zoals overstromingen, 
droogte, erosie en verlies aan biodi
versiteit) zoveel mogelijk temperen. 
Dit doet ze onder andere door mid
delen beschikbaar te stellen via Be
plant het Landschap voor aanplan
tingen die CO2 kunnen vasthouden. 

2019

Dankzij Beplant het Landschap 
(voorheen Klimaatplan genoemd) 
plantten we op 14 verschillende lo
caties heggen, bomenrijen en hoog
stamboomgaarden aan. Bijna alle 
aanplantingen gebeurden op parti
culiere gronden, maar ook de Vlaam
se Waterweg maakte gebruik van het 
aanbod van Beplant het Landschap. 
Verder leverden we hoogstamfruit
bomen voor 2 boomgaarden en 2.085 
stuks bosgoed die op 4 verschillende 
locaties door de eigenaars zelf wer
den aangeplant. Ten slotte leverden 
we 88 hoogstam notelaars aan de 

organisatie Kruin die, met toestem
ming van de Vlaamse Waterweg, in 
totaal een bomenrij van 8 kilometer 
wil aanplanten langsheen de ringdijk 
rond de polders van Kruibeke. De 88 
geleverde bomen zijn goed voor 1 ki
lometer hiervan. 

De aanvragers komen bij ons voor
namelijk terecht via het Landschaps
loket (p.28), de Gestroomlijnd Land
schapprojecten Barbierbeekvallei 
(p.21) en MolenbeekSerskampse 
beek (p.22), Paard in het Landschap 
(p.32) of reageren rechtstreeks op de 
projectoproep die door de Provincie 
OostVlaanderen werd verspreid.

2020

In 2020 gaan we opnieuw op zoek 
naar locaties om aanplantingen te 
realiseren..
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ALGEMEEN 
PROJECT LANDSCHAP

SITUERING

De erkende onroerenderfgoeddepots 
kunnen instaan voor het behoud en 
beheer van archeologisch, bouwkun
dig en landschappelijk erfgoed. 

Veteraanbomen, die in hun laatste 
levensfase zitten, en die genetisch 
waardevol materiaal bezitten kun
nen best worden gevrijwaard voor 
de toekomst via het proactief nemen 
van enten. Nu is het meestal zo dat 
na afsterven van een veteraanerf
goedboom er voordien geen werk is 
gemaakt van vervangmateriaal. Daar
door moet er nieuw materiaal worden 
aangekocht uit een kwekerij. Het ge
netisch aspect van wat wordt aange
plant is onbekend en bestaat soms uit 
buitenlands materiaal. Soms is ook 
de (onder)soort of soorthybride fout 
bij nieuwe aanplant. Hierdoor gaan 
erfgoedaspecten verloren. Dit pro
ject wil enten of stekken van houtige 
beplantingen met erfgoedwaarde en 
veteraanbomen aanplanten in het ar
boretum van het provinciaal domein 
Het Leen, waar de infrastructuur, lo
gistiek en kennis hiervoor aanwezig 
is. Als een veteraanboom sterft dan 
is een kopie hiervan beschikbaar om 

op de locatie te planten. Verder kan 
het beschikbare ent of stekmateriaal 
gebruikt worden als plantmateriaal 
voor sites waar ze kunnen uitgroeien 
tot erfgoedbomen van de toekomst. 
De regionale Landschappen zullen 
hiervoor een oproep doen, eenmaal 
de jonge bomen plantklaar zijn. 

2019

De manier van aanpakken werd 
besproken en vastgelegd. We star
ten met een beperkt aantal bo men. 
RLSD voerde een bevraging uit bij 
haar gemeentes. Hieruit werd 1 
boom geselecteerd: de knotlinde op 
het dorpsplein van Massemen (Wet
teren). 

2020

Enten van de geselecteerde bo men 
zullen verzameld en opgekweekt 
worden. Samen met de andere part
ners zal beslist worden of er een 
nieuwe reeks bomen geselecteerd 
zal word. De bruine beuk in kasteel
domein Ortegat te Waasmunster is 
alvast onze volgende kandidaat. 

“Erfgoedbomen, die op zich al heel waardevol zijn, dragen bij tot de 
erfgoed- en belevingswaarde van het landschap. Het nadeel van dit 

levende erfgoed is dat het ooit ophoudt te bestaan. Vaak gaat bij hun 
afsterven hun waardevol genetisch materiaal verloren. Daar willen we 

verandering in brengen.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
ELIZA ROMEIJN-PEETERS

ERFGOEDBOMEN

INITIATIEFNEMER
Provincie OostVlaanderen, 

dienst Erfgoed / 
onroerenderfgoeddepot 

Ename.

STARTJAAR
2019.

PARTNERS 
Regionaal Landschap 

Meetjesland, Regionaal 
Landschap Vlaamse 

Ardennen, INVERDE, het 
Instituut voor Natuur en 

Bosonderzoek (INBO), 
Agentschap Onroerend 

Erfgoed, Het Leen. 

FINANCIERING
Reguliere werking.
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ALGEMEEN 
PROJECT LANDSCHAP ALGEMEEN 

PROJECT

2019

In de winter van 20192020 be
heerden 73 teams van circa 220 
houtzoekers in totaal 1.412 knot
bomen en 70 meter houtkant, bij 81 
aanbieders. Daarnaast zijn 37 aan
biedingen uitgesteld naar volgend 
knotseizoen wegens onvoldoende 
beschikbare knotters om de 1.009 
bomen te beheren. De houtzoekers 
voeren dit werk vrijwillig uit in ruil 
voor het brandhout. Er werd vooral 
geknot bij particulieren maar ook 
voor de gemeentes Laarne, Bor
nem en Kruibeke. Verder werd er 
geknot voor de natuurverenigingen 
vzw Durme en Natuurpunt. Stagiair 
Michiel Janssens van Hogeschool 
Odisee SintNiklaas  zelf ook hout
zoeker binnen het project  hielp bij 
de opvolging van de aanvragen.

Ook in 2019 organiseerden we 
opleidingen ‘veilig knotten met 
de kettingzaag’ om nieuwe hout
zoekers op te leiden; op 2 februari in 
Lede, op 30 november in Bornem en 
op 7 december in Laarne. Vanuit de 
houtzoekers kwam naar voor dat er 
vraag is naar cursussen voor gevor
derden. 

Op 14 juni organiseerden we naar 
jaarlijkse traditie een houtzoekers 
ontmoetingsmoment waarop 34 
houtzoekers aanwezig waren, Nico  
D’Hamers kwam vertellen over de 
knotboom als veteraanboom. De 
website www.goedgeknot.be is 
ondertussen 3 jaar in gebruik. Zo wel 
de aanbieders van hout als de hout
zoekers registreren zich vlot via di
gitale weg. Voor de aanbieders die de 
weg minder vlot vinden voorzien we 
een alternatieve manier van aanbie
den. De uitgevoerde werken worden 
nog steeds opgevolgd via terreincon
troles en navraag bij aanbieders.

2020

Ook dit jaar organiseren we een 
ontmoetingsmoment voor de hout
zoekers m et als thema ‘Verant
woord stoken’. Verder zullen we 
blijven inzetten op opleidingen voor 
nieuwe houtzoekers en willen we de 
reeds actieve houtzoekers bedan
ken voor hun inzet door bijkomende 
vormings momenten aan te bieden. 

 “Knotbomen en houtkanten zijn typisch voor ons landschap en hebben 
een belangrijke natuur- en erfgoedwaarde. Ze hebben regelmatig 

onderhoud nodig, maar daar vinden veel eigenaars de tijd niet voor. Wij 
brengen hen in contact met opgeleide houtzoekers, die gratis komen 
knotten in ruil voor het brandhout. RLSD verzekert de houtzoekers 

tijdens hun knotactiveiten.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
KATRIEN DEVRIENDT M.M.V. MICHIEL JANSSENS EN JAN MAERTENS

HOUTZOEKERS

INITIATIEFNEMER
RLSD.

PERIODE
Jaarlijks, 

van november tot en met 
februari.

PARTNERS 
Gemeenten en 

verenigingen actief rond 
groen en natuurbeheer 
(landbouwverenigingen, 

vzw Durme, Natuurpunt …), 
NMEactoren in de streek, 

scholen, overheden en 
particulieren. 

FINANCIERING
Provincies OostVlaanderen 
en Antwerpen (loonkosten).

*NME = 
Natuur en MilieuEducatie 

©
 R

LS
D

TERUG

LEES MEER OP
WWW.GOEDGEKNOT.BE

http://www.rivierparkscheldevallei.be


P.27

ALGEMEEN 
PROJECT LANDSCHAPHOUTZOEKERS

SITUERING 

Dit intergemeentelijk subsidieregle
ment voor kleine landschapsele
menten (KLE’s) betekent zowel voor 
gemeentebesturen als inwoners een 
administratieve vereenvoudiging. 
Het stemt bestaande subsidiesys
temen op elkaar af, vereenvoudigt / 
uniformiseert procedures en voor
waarden en sluit aan op de werking 
van gerelateerde organisaties zoals 
ons eigen Regionaal Landschap. 
Naast uitgebreide inhoudelijke en 
administratieve begeleiding voorzien 
wij indien wenselijk ook de nodige 
ondersteuning bij de uitvoeringen 
i.k.v. het Landschapsloket (p.28). 

2019

Het reglement is tot nog toe 
goedgekeurd in deze 9 gemeen ten: 
Berlare, Hamme, Kruibeke, Melle, 
PuursSintAmands, Waasmunster, 
Wetteren, Wichelen en Zele. De ande
re gemeenten ver kiezen hun bestaan
de reglement of ondersteunen KLE’s 
projectmatig. RLSD hield een bevrag
ing bij de gemeenten en daaruit bleek 
dat de gemeenten die het KLEregle
ment gebruiken, be reid zijn om het te 

updaten. Meer dere nieuwe gemeen
ten toonden bovendien interesse om 
het KLEsubsidiereglement over te 
nemen.

2020

Ons KLEsubsidiereglement dat des
tijds door de meeste RLSDgemeen
tes werd overgenomen is inmiddels 
bijna 10 jaar oud. Hoog tijd om het 
te evalueren en te updaten. Op ba
sis van de input op een inforonde tij
dens de Algemene Vergadering zal 
een nieuw basisreglement opgesteld 
worden dat de gemeenten vervol
gens kunnen overnemen. 

Het valt op dat de interesse vanuit 
de potentiële aanvragers (veelal par
ticulieren) sterk verschilt. Sommige 
gemeenten ontvangen opmerkelijk 
veel, andere opmerkelijk weinig aan
vragen. Daarom zal op regelmatige 
basis promotie worden gemaakt via 
onze eigen kanalen en die van de 
gemeenten zelf. De gemeenten con
troleren zelf elke aangevraagde en 
goedgekeurde aanplant, aanleg of 
onderhoud van een KLE. Wij bieden 
aanvragers ondersteuning aan bij 
toekomstig beheer.

 “10 gemeenten binnen ons werkingsgebied gebruiken ‘ons’ KLE-
reglement om hun inwoners te stimuleren KLE’s aan te leggen en / 
of bestaande KLE’s goed te onderhouden op hun percelen. Andere 

gemeenten hanteren een eigen reglement of een projectmatige aanpak. 
Al deze initiatieven bevorderen zowel de landschappelijke waarde als de 

natuurwaarde van deze percelen.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
ELIZA ROMEIJN-PEETERS

KLE-REGLEMENT

INITIATIEFNEMER
Regionaal Landschap 

ScheldeDurme.

STARTJAAR
2010.

PARTNERS 
Gemeentebesturen, 

Provincies Antwerpen 
en OostVlaanderen.

FINANCIERING
Het project gaat uit van een 
uitgebreide en permanente 
samenwerking met de ge

meentelijke milieudiensten. 
De subsidiëring komt van de 
gemeenten. Elke gemeente 

beslist autonoom over het 
jaarlijks te begroten budget.
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PROJECTLANDSCHAPSLOKET

2019

Het Landschapsloket rondde 201 
aanvragen af. 185 daarvan waren 
locatie-specifiek, 16 betroffen al
gemene adviesvragen van studen
ten, gemeenten, tuinarchitecten 
en bewoners. Enkele adviesvragen 
groeien uit tot heuse projecten die 
de collega’s van educatie en speel
groen verder uitwerken zoals het 
Blad van Melle (p.51). We ontvingen 
vragen van uit alle 21 aangesloten 
gemeenten. Sinds 2019 worden alle 
adviezen bij gehouden in Dipla. Zo 
hebben we een goed overzicht over 
de geografische spreiding van de 
adviezen. De bur gers van Lede en 
Aalst doen het meest beroep op het 
Landschapsloket, daarna volgen 
Wetteren, Dendermonde en Wiche
len. De vragen gaan voornamelijk 
over de aanplant en beheer van hou
tige KLE en poelen.

Enkele opvallende projecten zijn 
de omvorming van een weekend
vijver tot een ecologische poel in 
Sinaai, het herstel van een oude 
boomgaard aan de kasteel De Ro
zerie in Aalst en de aanplant van een 
650 meter lange meidoornhaag aan 

het Kasteel De Roos in Waasmun
ster. Twee stagiairs werkten hier
aan mee: Michiel Janssens (Odisee 
Hoge School, Agro en Biotechnolo
gie en Jasmine Debeer (Hogeschool 
Gent, Tuin en landschapsarchitec
tuur). 

2020

Het Landschapsloket wil zich fo
cussen op de ondersteuning van 
gebiedsgerichte projecten en blij
ven inspelen op vragen die spon
taan binnenkomen. Nazorg blijft 
een cruciaal punt bij de werking 
van dit loket. Daarom proberen we 
eigenaars / beheerders zoveel mo
gelijk attent te maken op het belang 
van deze nazorg (overgangsbeheer, 
regulier beheer). De eigenaar / be
heerder staat hier zelf voor in. In de 
meeste gevallen wordt met de eige
naar een overeenkomst afgesloten. 
Waar nodig / mogelijk zorgen wij 
voor praktische ondersteuning. Zelf 
streven we ernaar om de opvolging 
van realisaties efficiënter te laten 
verlopen door middel van het ‘Loket 
Onderhoud Buitengebied’ (p.30).

 “Elke overheid, vereniging, landbouwer of burger kan 
met vragen over het landschap bij ons terecht. RLSD 
geeft gratis advies en ondersteunt zoveel mogelijk de 

administratieve, financiële en praktische uitvoering hiervan.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
ELIZA ROMEIJN-PEETERS I.S.M. JAN MAERTENS & ROBIN VAN HEGHE

INITIATIEFNEMER
Provincies Antwerpen en 

OostVlaanderen.

STARTJAAR
2010.

PARTNERS
Gemeenten, (natuur)

verenigingen, landbouwers 
en particulieren.

FINANCIERING
Provincies Antwerpen 

(loonkost plus 5.802 euro 
voor realisaties) en Oost 
Vlaanderen(loonkost plus 

24.120 euro voor realisaties).
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“De Antwerpse gemeenten staan, net als de andere gemeenten, voor 
een grote uitdaging op het vlak van natuur- en landschapsbeheer. Een 
Loket Onderhoud Buitengebied wil helpen om dit beheer efficiënter te 

laten verlopen. De uitbouw van het LOB gebeurt in nauwe samenwerking 
met de Provincie Antwerpen, de Antwerpse Bosgroepen en andere 

geïnteresseerden.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
ELIZA ROMEIJN-PEETERS

INITIATIEFNEMER
Provincie Antwerpen, 

Regionale Landschappen 
De Voorkempen, Kleine 

en Grote Nete, Rivierenland, 
ScheldeDurme.

PERIODE
2016  2019 

(verlengd t.e.m. juni 2019).

PARTNERS
Alle Regionale Landschappen, 

de Antwerpse Bosgroepen,
de Vlaamse Landmaatschappij 

en de Provincie Antwerpen.

FINANCIERING
42.015 euro is voorzien voor acties en 

personeelskosten RLSD, waarvan 35 % 
cofinanciering = 11.205 euro, 

65 % , 
Europees fonds voor 

Plattelandsontwikkeling.

LOB ANTWERPEN

SITUERING. Dit project liep t.e.m. 
2019 onder de vorm van het  
project iLandschap, dat samenwerkte 
met en voortbouwde op het gelijkaar
dige project in OostVlaan
deren (afgerond in 2018). Aangezien 
RLSD het enige Regionaal Landschap 
was dat betrokken was bij beide pro
jecten, speelde het een belangrijke 
verbindende, trekkende rol tussen 
beide en dat blijft zo. In 2020 wordt dit 
project voortgezet als een projectsub
sidie van de provincie Antwerpen. Ook 
de OostVlaamse gemeenten kunnen 
van de resultaten meegenieten. LOB 
Antwerpen streeft naar de uitbouw 
van een LOB voor alle Antwerpse Re
gionale Landschappen. Voor RLSD 
loopt dit project volledig samen met 
de ontwikkeling van een LOB voor alle 
gemeenten binnen haar werkings
gebied. 

DIPLA. Voor de uitvoering hiervan 
wordt het digitale platform DIPLA 
gebruikt. Daar bouwen we actief aan 
mee (o.a. door zelf beheerschema’s 
op te maken en dat in nauw overleg 
met specialisten, zodat ze een breed 
draagvlak hebben en breed bruikbaar 
zijn) om te verzekeren dat het concept 
volledig is aangepast aan de streek en 

aan de eigen wensen en noden van de 
gemeenten en Regionale Landschap
pen. DIPLA voorziet ook een systeem, 
gekoppeld aan een app, om beheer
taken door te geven en op te volgen. 

2019. RLSD werkte verder op de 
beheer en werkschema’s voor info
borden en voedselrijke waterpartij en. 
RLKGN, RLRL en RLDV deden dat 
voor faunaakkers, boomgaarden en 
respectievelijk dreven en bomenrijen. 
De app voor het doorgeven en opvol
gen van beheertaken werd uitgetest 
en het LOBconcept werd verder op 
punt gesteld. Het eindresultaat werd 
op een studiedag voorgesteld aan 
de gemeentes en andere geïnteres
seerden. DIPLA werd verder verfijnd 
en er werd ver der vorm gegeven aan 
een concrete uitwerking van een LOB 
en de communicatie over dit aanbod 
naar de gemeenten. 

2020. Onder coördinatie van de 
Provincie Antwerpen wordt de be
heerinfo en het LOBconcept samen 
met de andere Antwerpse Regionale 
Landschappen verder op punt gezet. 
Verder wordt gewerkt aan nieuwe 
mogelijkheden in DIPLA, en randbe
heerinfo zoals beheerfiches .

TERUG
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PROJECT

“De gemeenten staan voor een grote uitdaging op het vlak 
van natuur- en landschapsbeheer. RLSD werkt aan een Loket 

Onderhoud Buitengebied (LOB) dat gemeenten wil helpen 
om dit beheer efficiënter te laten verlopen. Er wordt hierbij 
nauw samengewerkt met andere geïnteresseerde Regionale 

Landschappen.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
ELIZA ROMEIJN-PEETERS

INITIATIEFNEMER
Regionale Landschap 

ScheldeDurme (RLSD).

STARTJAAR
2019.

PARTNERS
Alle Regionale 

Landschappen, gemeenten.

FINANCIERING
Gemeenten die aansluiten 

betalen een bijdrage op 
maat.

LOKET ONDERHOUD BUITENGEBIED

DIPLA 
Voor een efficiënt werkend LOB is een 
degelijk, gebruiksvriendelijk digitaal 
platform noodzakelijk. DIPLA stelt in 
staat om: 1. het huidige en toekomsti
ge beheer van KLE’s bij te houden 2. 
de uitvoer ervan te coördineren 3. een 
prognose te maken voor de toekom
stige werklast 4. eenvoudig te rap
porteren. Om DIPLA zo efficiënt mo
gelijk te maken, dient de werkwijze 
van beheeracties gestandaardiseerd 
te worden. Hiertoe moeten deze ac
ties, zoals een aanplant, uiteengera
feld worden in gestandaardiseerde 
normen, die dan in beheerschema’s 
worden gegoten. Dit vraagt veel over
leg en vergelijkingen van gebruikte 
beheermethodes binnen de reguliere 
werking van de partners. Het resul
taat is een breed gedragen en breed 
inzetbaar beheersysteem. 

2019
We deden een oproep aan alle Regi
onale Landschappen om deel te ne
men aan een 2de expertendag waar
op nieuwe beheerschema’s werden 
voorgelegd en/of opgestart. Dit maakt 
deel uit van de RLoverschrijdende 
structuur waarbinnen beheerkennis 
kan worden uitgewisseld en die moet 

bijdragen aan de kwaliteitscontro
le van het LOB. We werkten aan de 
interne uitbouw van het LOB (Wat 
bieden we aan aan de gemeenten? 
Hoeveel kost het LOB?). Voor de ge
interesseerde gemeenten werd een 
offerte opgemaakt. Alle beheertaken 
die door RLSD werden uitgevoerd, 
werden met de app van DIPLA (= 
MyDipla) doorgegeven en opgevolgd. 
RLSD was hiermee het eerste RL dat 
DIPLA hiervoor gebruikte en de ont
wikkelaars hierover feedback bezorg
de. 

2020
We zien dit eerste jaar als een test
fase waarin de werkwijze op punt 
wordt gezet. Daarom verkiest RLSD 
ervoor om het aantal werkdagen per 
LOBgemeente dit jaar te beperken, 
alsook het aantal deelnemende ge
meenten. Zodanig dat wij ook tijdens 
dit verkennende jaar een kwalitatieve 
ondersteuning kunnen bieden. Wij 
hopen op basis van de ervaringen van 
dit jaar het aantal LOBgemeenten en 
het aantal LOBuren per gemeente 
vanaf volgend jaar te kunnen opvoe
ren en een volwaardig LOB aan te 
bieden aan alle geïnteresseerde ge
meenten.

©
 R

LS
D

TERUG



P.31

ALGEMEEN 
PROJECT LANDSCHAP

SITUERING

 Dit project voorziet inrich
tingsmaatregelen om kwetsbare, 
bio logisch waardevolle en Europees 
beschermde habitats te herstel
len, zoals de typische laagveen
vegetaties en drijftillen. Daarnaast 
wordt rietmoe ras ontwikkeld in 
functie van vogelsoorten zoals 
roer domp, woudaap en snor. Er 
wordt ook werk gemaakt van meer 
natuurlijke oevers om beschutting 
te creëren voor jonge vis en en
kele vismigratieknelpunten worden 
weg gewerkt. Er wordt ook aan de 
re creant gedacht met onder meer 
een uitkijktoren, vogelkijkwand en 
vissteigers. 

2019

In 2019 zijn er geen uitvoerende 
werken gedaan. Er is wel gewerkt 
aan het opmaken van de uitvoe
ringsplannen van Berlare Broek 
(uitvoering voorzien in 2021), Een
denkooi en Nieuwdonk en aan de 
opmaak van het gezamenlijke na
tuurbeheerplan (ANB, vzw Durme, 
provincie OostVlaanderen en ge
meente Berlare).

2020

In 2020 wordt de hele site van de 
Eendenkooi heringericht. Het eind
doel is de realisatie van een plek 
waar de natuur zich ten volle kan 
ontwikkelen, maar waar ook van al
les te beleven valt, vooral voor jonge 
kinderen. Zo zullen bepaalde oe
verstroken een natuurlijker uitzicht 
krijgen en de oude dierenverblijven 
plaats maken voor natuurontwik
keling en speelnatuur. Er komt ook 
een picknickplaats, een wilgentun
nel, een vogelkijkhut, allerhande 
brugjes over het water en een pad 
door het natte gedeelte van het bos. 
Enkel de gerestaureerde kooi zelf 
blijft behouden. Ook de historische 
bakenboom, een ongeveer 160 jaar 
oude populier blijft behouden.

De werken gaan van start op 3 fe
bruari en zullen 120 werkdagen du
ren. Tijdens het broedseizoen wordt 
niet gewerkt.

“Het Natuurinrichtingsproject (NIP) Berlare Broek 
en Donkmeer wil de omgeving van Berlare Broek 
en Donkmeer versterken voor natuur én mens. 

In 2018 zijn de eerste werken uitgevoerd.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
JAN MAERTENS

NIP BERLARE BROEK & DONKMEER

INITIATIEFNEMER
Vlaamse Landmaatschappij  
en Agentschap voor Natuur 

en Bos (ANB).

STARTJAAR
2011.

PARTNERS 
Regionaal Landschap 

ScheldeDurme, 
Vlaamse Landmaatschappij 

(trekker), Agentschap Natuur 
en Bos (ANB), gemeente 

Berlare, Intercommunale 
Dender Durme en 

Schelde (DDS), 
vzw Durme en Polder 

ScheldeDurme.

FINANCIERING
Vlaamse Landmaatschappij.
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PROJECT

SITUERING 

Via het project ‘Paard in het Land
schap’ willen de drie regionale 
landschappen van OostVlaanderen 
het bewustzijn van natuur, land
schaps en milieuwaarden bij paar
denhouders en andere betrokkenen 
verhogen. Dit komt ook het welzijn 
van paarden ten goede. De focus ligt 
op het geven van praktisch advies via 
gerichte communicatie en persoon
lijk contact met de paardenhouders 
om de sector te bereiken, biodiversi
teitsverhogende maatregelen d.m.v. 
realisaties op terrein via pilootpro
jecten bij ambassadeurs, het tonen 
van goede praktijkvoorbeelden waar 
paardenhouders praktische kennis 
kunnen opdoen en het geven van een 
aantal beleidsaanbevelingen naar 
gemeenten toe in functie van land
schappelijke inpasbaarheid. ‘Paard 
in het Landschap’ wil zo werken aan 
de kwaliteit van het landschap en 
een tegenwicht vormen voor de ver
snippering, degradatie en verrom
meling van het landschap.

2019 

Via 2 infoavonden in Laarne en Waas

munster werden respectievelijk 44 en 
23 paardenhouders geïnformeerd, 
gesensibiliseerd en warm gemaakt 
voor het ambassadeurschap. Van de 
10 kandidaten werden 4 particuliere 
paardenhouders en 1 professionele 
paardenhouder geselecteerd. Bij 2 
van deze 5 ambassadeurs werden 
terreinwerken gerealiseerd in aan
plantingsseizoen 2019 2020. Op 13 
oktober organiseerden we een ge
zamenlijke inspiratiedag voor alle 
OostVlaamse paardenhouders, 
waar bij we samen met 44 paarden
houders 3 voorbeeldprojecten 
bezochten in Brakel, Destelbergen en 
Maldegem. Op 21 november werden 
bodemstalen genomen bij alle am
bassadeurs waarbij advies werd ver
leend met het oog op ontwikkelen van 
een kruidenrijk grasland. 

2020 

In 2020 worden terreinrealisaties 
uitgevoerd bij de overige 3 ambassa
deurs. In het najaar van 2020 organi
seren we een praktijkdag bij de am
bassadeurs. Ook wordt er ingezet op 
sensibilisatie van lokale overheden 
en worden er sensibilisatiepanelen 
geplaatst bij de ambassadeurs.

 “Met inrichtingsvoorstellen op maat wil het project Paard In 
het Landschap informeren, inspireren en sensibiliseren over 
de kansen voor biodiversiteit en landschapszorg op en rond 
paardenweides en de meerwaarde daarvan voor natuur, 

milieu en voor het welzijn van de paarden.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
KATRIEN DEVRIENDT M.M.V. JAN MAERTENS

PAARD IN HET LANDSCHAP

INITIATIEFNEMER
Regionaal Landschap 

Vlaamse Ardennen.

PERIODE
November 2019  april 2021.

PARTNERS
Regionaal Landschap 

Vlaamse Ardennen, 
Regionaal Landschap 

ScheldeDurme, Regionaal 
Landschap Meetjesland, 

Paardenpunt Vlaanderen, 
Paardensport Vlaanderen, de 

Landelijke Rijverenigingen, 
Provinciale Dienst voor 

Landbouw en Platteland.

FINANCIERING
Totaalbudget deel RLSD 

bedraagt 58.590 euro, 
waarvan 38.083,50 euro 

(65 %) subsidie en 
20.506,50 euro (35 %), 

restfinanciering door de 
paardenhouders en 

RLSD. Dit project geniet 
financiële steun van 

Europa (ELFPO  Europees 
Landbouwfonds voor 

Plattelandsontwikkeling), 
Vlaanderen en de Provincie 

OostVlaanderen. 
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2019

De vroegere pastorijtuin is nu een 
pu bliek parkje met een grote vij
ver. In het kader van Gestroomlijnd 
Landschap Barbierbeekvallei (p.21) 
werd deze in 2018 geruimd en her
aangelegd. De kruidentuin, die langs 
de Kerkstraat ligt, ligt er verwaar
loosd bij: kruiden zijn hoog opge
schoten, een aantal plantvakken zijn 
onbegroeid. De gemeente Kruibeke 
vraagt aan RLSD advies voor het 
herbeplanten van de kruidentuin en 
het parkje.  

ADVIES VAN RLSD

Omdat het hier de bedoeling is om 
bepaalde solitaire bijensoorten aan 
te trekken zal de beplanting van de 
kruidenborder nu gericht zijn op het 
aanplanten van de juiste dracht en 
foerageerplanten die ook een medi
cinale werking hebben of in de keu
ken gebruikt worden. Er wordt bij de 
plantkeuze rekening gehouden met 
een zo hoog mogelijke nectar en pol
lenwaarde. Voor de kruidentuin werd 
een volledig beplantings en beheer
plan uitgewerkt. Per kruidensoort 

werd aangegeven welke bodem soort 
nodig is en welk beheer. Voor de 
overige zones in het park werd een 
advies opgesteld over het optimale 
plantensortiment, steeds rekening 
houdend met een goede nectar en 
pollenwaarde ten voordele van de 
aanwezige bijensoorten. Er werd ook 
een beheerplan voor het ganse park 
opgemaakt. Voor het mogelijk te ont
harden en te vergroenen pleintje werd 
een voorstel geformuleerd.

2020

De werken zullen uitgevoerd worden 
i.s.m. Pro Natura vzw.

“Het rapport ‘Expertadvies Wilde Bijen - Gestroomlijnd Landschap 
Barbierbeek’ en de waarneming van enkele wilde bijensoorten deed 

bij de gemeente Kruibeke de wens ontstaan om de verwilderde 
kruidentuin van de voormalige pastorij heraan te leggen. De 

gemeente nam contact op met het Natuurloket van RLSD en de 
vraag wordt doorgespeeld aan het NME-team.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
CHANTAL COLEN & ROBIN VAN HEGHE

PASTORIJTUIN BAZEL

INITIATIEFNEMER
Gemeente Kruibeke.

STARTJAAR
20192020.

PARTNERS 
Regionaal Landschap 

ScheldeDurme.

FINANCIERING
Gemeente Kruibeke.
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“‘Planten van Hier’ stammen af van bomen en struiken die zich na de 
laatste ijstijd spontaan in onze gebieden vestigden. Daardoor zijn ze 

zeer goed aangepast aan de bodem en de leefomstandigheden in onze 
streken. Omdat slechts 5 % van het plantgoed uit het buitengebied nog 
Plant van Hier is, stimuleren wij de aanplant ervan en gebruiken wij ze 

bij aanplantingen binnen onze projecten.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
ELIZA ROMEIJN-PEETERS

PLANT VAN HIER

SITUERING 

Onbekend is onbemind. Daarom 
hecht ons Regionaal Landschap veel 
belang aan de sensibilisering rond dit 
thema. Zo verleent ons Landschaps
loket bij adviezen over de aanplant 
van bomen en / of struiken standaard 
aandacht aan het belang van autoch
tone bomen en struiken en het label 
‘Plant van Hier’. Ook bij adviezen van
uit het NMEloket en Natuurloket en 
andere projecten wordt waar mogelijk 
de link gelegd met autochtone bomen 
en struiken. 

2019 

In totaal zorgde RLSD voor de ver
spreiding van 17.399 stuks bosgoed. 
Het overgrote deel hiervan draagt het 
label Planten van Hier (75 %). Een 
deel daarvan werd aangeplant in op
dracht van ons aangeplant door een 
maatwerkbedrijf (12.211 stuks) in het 
kader van onze projecten Beplant 
het Landschap, Gestroomlijnd Land
schap, Paard in het Landschap en het 
Landschapsloket. Daarnaast organi
seerden we 3 verdelingsmomenten 
waarop bestellingen (2.743 stuks) 
konden worden afgehaald. Dit betrof 

bestellingen die voortvloeien uit onze 
projecten. Ook gemeenten en parti
culieren die een beroep deden op het 
Landschapsloket ‘Planten van Hier’ 
konden bestellen. Ons Regionaal 
Landschap organiseert een dergelijke 
verkoop omdat ‘Planten van Hier’ in 
de reguliere handel voorlopig amper 
of niet te vinden zijn. 

Bij de aanbesteding van aanplantin
gen geven we extra gewicht voor het 
gebruik van ‘Planten van Hier’. Waar
door we voor zover voorradig gelabeld 
bosgoed aanplanten of leveren. Som
mige soorten, zoals olm, zijn helaas 
amper of niet gelabeld verkrijgbaar.

2020

We stellen de verspreiding van het 
autochtoon plantgoed verder op punt. 
Zo zullen we de organisatie van de 
verkoop bijsturen op basis van onze 
ervaringen tijdens de voorbije acties. 
Verder blijven we inzetten op sensibi
lisering rond ‘Planten van Hier.

INITIATIEFNEMER
RLSD.

STARTJAAR 
2009.

PARTNERS 
Gemeenten, organisaties en 
particulieren die plantacties 

organiseren.

FINANCIERING
Zie Landschapsloket (p.28).

Wit + Pantone: 228 C          Wit + C=0 M=100 Y=5 K=40
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ALGEMEEN 
PROJECT LANDSCHAP

“Om een historisch landschapsbeeld te herstellen, de belevingswaarde 
van het landschap te vergroten en de biodiversiteit te bevorderen, 
plannen we de heraanleg van een poel, het herstel van een dijk en 
de aanplant van een rij knoteiken ter hoogte van de erfgoedsite 

Koolputhoeve in Eikevliet (Bornem).” 

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
ROBIN VAN HEGHE

SCHELDEHELDEN 2.0

DIJK 

Over een lengte van honderd meter 
herstellen we het dijklichaam van de 
historische Bommelsdijk. Op de dijk 
wordt een wandelpad voorzien. De 
dijk en de naastliggende landbouw
weg worden van elkaar gescheiden 
door de aanplant van een knotbo
menrij van zomereik. Die vormt een 
corridor tussen het beboste oosten en 
het door dreven gekenmerkte westen 
van het projectgebied. 

POEL 

Als tweede actie beoogt het project de 
historische poel voor de Koolput hoeve 
deels opnieuw uit te graven. Aan de 
noordzijde wordt een struikengordel 
aangeplant en de oeverzone wordt 
ingezaaid voor een versneld esthe
tisch resultaat vlak langs de openbare 
weg. Aan de zuidzijde, tussen poel en 
openbare weg, voorzien we een klein 
talud uit veiligheidsoverwegingen en 
om inspoeling vanuit de wegbaan te 
vermijden. 

WILDE BIJEN 

De zuidelijk georiënteerde helling van 
de Bommelsdijk kan interessant zijn 
voor wilde bijen en wordt ingezaaid 
met een inheems bloemenweide
mengsel. De belangen van erfgoed, 
zachte recreatie en biodiversiteit gaan 
in dit project hand in hand. Daar
bij bewijst het dat op een beperkte 
oppervlakte en met een doordachte 
inzet van middelen een grote meer
waarde kan worden gecreëerd voor 
landschap, natuur en erfgoed. En de 
mens, die profiteert mee! 

INITIATIEFNEMER
Regionaal Landschap 

ScheldeDurme.

PERIODE
2018 – 2020.

PARTNERS 
Gemeente Bornem, 

Vlaamse Landmaatschappij, 
landbouwer.

FINANCIERING
9.400 euro 

(50 % subsidie Vlaamse 
Landmaatschappij, 50 % 
cofinanciering gemeente 

Bornem).
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ALGEMEEN 
PROJECT LANDSCHAP ALGEMEEN 

PROJECT

“Trage wegen hebben ontelbaar verschillende vormen, maar ook 
diverse functies voor verschillende gebruikers. Met het Regionaal 

Landschap zetten we ons samen met de Provincie Oost-Vlaanderen, 
onze aangesloten gemeenten en Trage Wegen vzw in om te bouwen 

aan een sterk tragewegennetwerk in onze regio.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
LIES VERVAET

TRAGE WEGEN

ONTSPANNING. Kerkwegels, 
jaagpaden, veldwegen, doorsteekjes 
in wijken en stads centra, bospaden, 
omgevormde treinbeddingen… Trage 
wegen zijn geliefkoosde wegen voor 
een ontspannende wandeling of een 
fiets tocht in de buurt. Ze zuigen je als 
het ware in het landschap en laten je 
met volle teugen genieten van prach
tige uitzichten, achter de lintbebou
wing of appartementsblokken. 

MOBILITEIT. Trage wegen bieden 
vaak een veilige en soms kortere 
route naar werk, school of buurtwin
kel. Daardoor vormen ze voor zachte 
weg gebruikers zoals schoolgaande 
kinderen een goed alternatief voor 
onze steeds drukkere verkeerswe
gen. Bovendien nodigen ze je uit om 
de auto thuis te laten bij functionele 
verplaatsingen. Ook voor landbou
wers zijn deze wegen cruciaal als 
toegangsweg tot akkers en weiden. 

ERFGOED. Lang voor de auto zijn 
intrede deed, gebruikten onze voorou
ders deze wegjes elke dag. Vandaag 
herinnert dit levend erfgoed ons aan 
verbindingen tussen dorpskernen, 
aan oude trein en trambeddingen, 
aan wegen om boten voort te sle pen, ... 

Deze relicten gaan bovendien vaak 
gepaard met spannende verhalen of 
grappige anekdotes. Of ze passeren 
langs klein erfgoed, zoals kapelletjes 
of veldkruisen. 

NATUUR. Trage wegen zorgen 
voor eco logische verbindingen tus
sen kleine en versnipperde natuur
gebieden, waardoor tal van planten 
en dieren zich kunnen verspreiden 
over een groter gebied. 

ONDERSTEUNING. Om al die 
redenen ondersteunen we gemeen
ten in hun beleid rond trage wegen. 
Een eerste stap is de opmaak van een 
tragewegenplan met een inventarisa
tie en evaluatie van de trage wegen in 
een afgebakend ge bied door zoveel 
mogelijk verschillende ge bruikers 
(p.37). Vervolgens trachten we het 
tragewegenplan om te zetten in con
crete terreinrealisaties via de uitvoe
ringsmodule (p.38). Nadat alle trage 
wegen in kaart zijn gebracht, kunnen 
wegspotters wa ken over de toeganke
lijkheid ervan (p.40). Om trage wegen 
bij het grote publiek onder de aan
dacht te brengen, zetten we tot slot 
in op wandelbrochures, tragewegen
kaarten en straatnaamborden.

INITIATIEFNEMER
RLSD.

STARTJAAR 
2008.

PARTNERS
& FINANCIERING 

Zie volgende pagina’s.
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ALGEMEEN 
PROJECT

2019

We ondersteunden 6 gemeenten bij 
de opmaak van 7 tragewegenplannen: 
Kastel (Hamme), Zwijndrecht, Sers
kamp (Wichelen), Moorsel en Baar
degem (Aalst), Herdersem (Aalst), 
Hingene (Bornem) en Appels en de 
SintOnolfspolder (Dendermonde).

Fase 1. Opmaak werkkaart: welke 
trage wegen zouden juridisch gezien 
aanwezig moeten zijn op het terrein? 
Fase 2. Opmaak evalua tiekaart: 
i.s.m. vrijwilligers (padvinders) uit de 
streek toetsen we de werkkaart aan 
de werkelijke situatie op het terrein. 
Welke trage wegen zijn toegankelijk 
en niet toegankelijk? Fase 3. Publieke 
rondvraag: 2 overlegavonden rond de 
functionaliteit en de toekomst van het 
tragewegennetwerk: 1. Infoavond • 
Toelichting thema en methodiek. Alle 
aanwezigen krijgen een vragenlijst 
mee waarin ze elke trage weg kunnen 
evalueren (huidige toestand, wense
lijke ingrepen, ...). 2. Evaluatieavond 
• Bespreking van de adviezen om sa
men tot een breed gedragen voorstel 
te komen. Per trage weg leggen we 
de functionele meerwaarde, de uitda
gingen en concrete suggesties vast.  

Fase 4. Opmaak & goedkeuring 
tragewegenplan: de adviezen uit fase 
3 worden verwerkt in een eindverslag, 
adviesnota met wenselijkheidskaart 
en concreet actieplan. RLSD legt deze 
documenten ter goedkeuring voor 
aan het college van burgemeester en 
schepenen.

2020

De tragewegenplannen van Kastel, 
Zwijndrecht en Serskamp worden 
begin 2020 ter goedkeuring voorge
legd aan het bestuur. De adviezen 
voor Appels en voor Hingene verwer
ken we eveneens begin 2020 tot een 
rapport voor het bestuur. In de twee 
deelgebieden van Aalst zoeken we na 
de inventarisatie en evaluatie naar 
een breed gedragen voorstel via de 
interactieve module “Mapit”. Deel
nemers discussiëren in kleine groep
jes rond de kaart en rapporteren aan 
elkaar. In 2020 starten we alvast met 2 
nieuwe gebieden: KruibekeCentrum 
en DendermondeCentrum, even
tueel aangevuld met een deelgebied 
in Aalst. Op die manier komen we op 
kruissnelheid om eind 2021 voor ons 
volledige werkingsgebied tragewe
genplannen te hebben. 

“We willen een functioneel en recreatief tragewegennetwerk op 
de kaart zetten dat zo breed mogelijk wordt gedragen door alle 
gebruikers van trage wegen: wandelaars, fietsers, landbouwers, 
ruiters, jagers… Participatie via schriftelijke bevraging en publieke 

overlegavonden staat hierbij centraal.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
LIES VERVAET

1. OPMAAK TRAGEWEGENPLAN

INITIATIEFNEMER
RLSD.

STARTJAAR
2008.

PARTNERS 
Gemeentebesturen van de 

aangesloten gemeenten, 
Provincie OostVlaanderen, 

Provincie Antwerpen, 
Toerisme OostVlaanderen, 

Toerisme Provincie 
Antwerpen, Toerisme 

Scheldeland, Toerisme Klein
Brabant, lokaal middenveld 

en Trage Wegen vzw.

FINANCIERING
5.000 euro provinciale 
middelen per project, 
restfinanciering door 
gemeenten en eigen 

middelen RLSD.
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SITUERING 

De Provincie OostVlaanderen wenst 
tegen 2021 over tragewegenplan
nen te beschikken voor het volledige 
grondgebied van de provincie. In ons 
werkingsgebied hebben de mees
te gemeenten een plan opgesteld. 
In 2019 gaven we voorrang aan het 
opvullen van de nog ontbrekende 
deelgebieden en werkten we dus 
hoofdzakelijk aan het opmaken van 
tragewegenplannen. Niettemin on
dersteunden we het afgelopen jaar 5 
gemeenten bij de uitvoering van hun 
tragewegenplan: Aalst, Dendermon
de, Lebbeke, Lede en SintNiklaas.

2019

AALST EN DENDERMONDE onder
steunden we bij het realiseren van 
gemeentegrensoverschrijdende 
ver bindingen in het kader van het 
nieuwe wandelnetwerk in de vallei 
van de BenedenDender, dat op 5 
mei officieel werd ingewandeld. Voor 
de verbinding van Mespelare en Gij
zegem langs de Oude Dender gingen 
we op terrein met de aannemer en 
volgden we de werken op. Op de Dag 
van de Trage Weg plaatsten we deze 

nieuwe verbinding tussen de twee 
dorpskernen in de kijker (zie ken
nisopbouw en –verspreiding). 

In AALST werkten we verder aan de 
ontsluiting van de motte van Moorsel, 
relict van een middeleeuwse verster
king. We volgden de werkzaamheden 
van de aangestelde landmeter op. 
We streven naar een definitief inrich
tingsplan in 2020. In Meldert zoeken 
we, in het kader van het strategische 
project Landschap van Erembald tot 
Kravaal, naar landschappelijk aan
trekkelijke wandelverbindingen tus
sen het Kravaalbos en de Abdij van 
Affligem. In 2019 pleegden we overleg 
met twee boseigenaars om hun per
ceel zodanig in te richten dat de wa
terproblematiek op de cruciale weg 
kan worden opgelost en een nieuwe 
verbinding kan worden gerealiseerd, 
naast het stimuleren van een meer 
biodiverse begroeiing. Eén eigenaar 
bleek alvast principieel akkoord zodat 
de plannen in 2020 hopelijk concreet 
kunnen worden. 

In LEBBEKE zochten we verder 
naar mogelijkheden tot het vormen 
van wandellussen in het Poelbos. 
We pleegden overleg met de be

“Heeft de gemeente een tragewegenplan, dan is uitvoering de 
volgende stap. In overleg met de betrokkenen trachten we de visie 

om te zetten in concrete terreinrealisaties.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
LIES VERVAET

2. UITVOERING TRAGEWEGENPLAN

INITIATIEFNEMER
RLSD.

STARTJAAR
2011.

PARTNERS 
Gemeentebesturen van de 

aangesloten gemeenten, 
Provincie OostVlaanderen, 

Provincie Antwerpen, 
Toerisme OostVlaanderen, 

Toerisme Provincie 
Antwerpen, Toerisme 

Scheldeland, Toerisme Klein
Brabant, lokaal middenveld 

en Trage Wegen vzw.

FINANCIERING
5.000 euro provinciale 
middelen per project, 
restfinanciering door 
gemeenten en eigen 

middelen RLSD.
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trokken eigenaars. Omdat een 
eigenaar weinig voelde voor ons 
voorstel, werden alternatieven 
bekeken. Een nieuwe piste had 
meer succes. In de loop van 
2020 plannen we dit traject in te 
richten, zodat het Poelbos beter 
toegankelijk wordt zoals door de 
omwonenden gewenst.

In SINTNIKLAAS onderzochten 
we de haalbaarheid van de open
stelling van de Stin De Mees
terswegel en de Brusselwegel 
in Sinaai en de Houtakkerswegel 
in Belsele. We analyseerden het 
juridische statuut van de wegels, 
de bestemming en eigendoms
situatie in de omgeving en gingen 
meerdere keren op terrein. We 
formuleerden verschillende mo
gelijkheden tot verbindingen ge
lijkaardig aan het oorspronkelijke 
traject van de drie wegels. 

De nieuw aangesloten gemeen
te LEDE ondersteunden we in 
de voorbereiding van tragewe
genproducten. Nu alle trage 
wegen op het grondgebied geïn
ventariseerd zijn en besproken 
in een tragewegenplan, wenst 

het bestuur de wegen algemeen 
kenbaar te maken naar de be
volking toe, dit door middel van 
een tragewegenkaart en straat
naamborden. We hielden regel
matig overleg met ambtenaren, 
vrijwilligers en leden van de cul
turele raad en heemkundigen in 
verband met het naamgevings
proces en het opstellen van een 
toeristischrecreatieve kaart. Op 
de Dag van de Trage Weg 2020 
zal de kaart officieel voorgesteld 
worden en de straatnaamborden 
worden ingehuldigd. 

2020

In 2020 werken we verder aan de 
lopende dossiers: 

In AALST hopen we zowel in het 
dossier rond de Motte van Moor
sel als bij de verbindingen tussen 
Abdij van Affligem en Kravaalbos 
over te kunnen gaan tot de voor
bereiding van acties op terrein. 

In LEBBEKE bekijken we verder 
welke inrichting tot een verbe
terde toegankelijkheid van het 
Poelbos meest geschikt is. In 

Lede volgen we de officiële pro
cedure tot straatnaamgeving van 
de trage wegen verder op en be
geleidden we de productie van de 
tragewegenkaart.

Daarnaast starten we een aantal 
nieuwe dossiers op: 

De gemeente HAMME wenst, nu 
voor alle deelgebieden tragewe
genplannen zijn opgesteld, het 
gebruik en de bekendheid van de 
trage wegen te stimuleren met 
een tragewegenkaart. RLSD zal 
het proces van tragewegenplan 
naar een aantrekkelijke tragewe
genkaart begeleiden. In Hamme 
doen zich daarenboven een aan
tal opportuniteiten voor tot het 
realiseren van nieuwe verbindin
gen, onder meer via recent ver
worven gronden van Natuurpunt. 
RLSD zal het inrichten van deze 
verbindingen verder onderzoe
ken in 2020 en 2021. 

Ook de gemeente LAARNE ziet 
zijn trage wegen graag op een 
mooie kaart voorgesteld. RLSD 
zal in 20202021 ook dit proces 
begeleiden. 

Ten slotte wenst WICHELEN, nu 
ook hier alle deelgebieden sinds 
kort over een tragewegenplan 
beschikken, de herkenbaarheid 
van de trage wegen te garan
deren door het plaatsen van 
straatnaamborden. Wij zullen dit 
proces, gaande van de wegen 
selecteren die een bord moeten 
krijgen, tot het kiezen van een 
gepaste naam in samenwerking 
met de culturele raad en heem
kundige kring en tot het opstel
len van een kostenraming, mee 
begeleiden.

2. UITVOERING TRAGEWEGENPLAN
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“Eens de gemeente haar trage wegen in kaart heeft gebracht, 
kunnen wegspotters waken over de toegankelijkheid van de trage 
wegen in de Provincie Oost-Vlaanderen. Deze vrijwilligers melden 
rechtstreeks knelpunten aan de gemeente, die het euvel verhelpt 

en terugkoppelt aan de wegspotters.” 

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
LIES VERVAET

3. WEGSPOTTERS

INITIATIEFNEMER
RLSD.

STARTJAAR
2014.

PARTNERS 
Gemeentebesturen van het 
werkingsgebied van RLSD, 
Provincie OostVlaanderen 

(dienst Mobiliteit) en vzw 
Trage Wegen.

FINANCIERING
Gemeentelijke en provinciale 
subsidies: 4.000 euro van de 

Provincie OostVlaanderen 
en 2.000 euro per gemeente.

Sinds 2017 kunnen gemeenten in
stappen in het project Wegspotters 
van de Provincie OostVlaanderen. 
Vrijwilligers controleren minstens 
vier keer per jaar de trage wegen 
die hen zijn toegewezen. Knelpunten 
melden ze rechtstreeks aan de ge
meente, met behulp van de digitale 
applicatie MobiMelder. De MobiMel
der werd speciaal ontwikkeld voor dit 
project door het Instituut voor Mobili
teit (IMOB) verbonden aan de Univer
siteit Hasselt. 

VOORDELEN
Het project Wegspotters betrekt be
woners nauw bij het onderhoud van 
lokale trage wegen. Door het aange
name (wandelen en in de natuur ver
toeven) aan het nuttige (knelpunten 
melden) te koppelen, ervaren weg
spotters naar eigen zeggen veel vol
doening. Besturen winnen dan weer 
tijd door extra ogen op het terrein en 
de gebundelde communicatie via de 
app MobiMelder. Het resultaat zijn 
propere, toegankelijke en aangename 
trage wegen. En een steeds effectie
ver onderhoudsplan. 

2019
Na de gemeenten Laarne, Wette

ren, Lebbeke en Buggenhout stapte 
in 2019 Temse in het project. De ge
meente Temse, reeds meer dan 20 
jaar actief rond haar traag patrimoni
um, riep vrijwilligers op om de 42 km 
aan trage wegen voortaan in het oog 
te houden. De ruime opkomst op de 
infoavond in oktober, met meer dan 
50 geïnteresseerden, geeft aan dat de 
inwoners hun trage wegen een warm 
hart toedragen. Uiteindelijk zullen 46 
enthousiaste wegspotters zich voort
aan ontfermen over de toegankelijk
heid van de trage wegen.

We blijven onze andere gemeenten, 
waar het project reeds langere tijd 
loopt, ondersteunen. Wegspotters 
ontmoeten elkaar graag op lokaal ni
veau om ervaringen uit te wisselen en 
bezorgdheden of opportuniteiten mee 
te geven aan het lokale bestuur. In de 
gemeenten Laarne en Lebbeke orga
niseerden we daarom, samen met de 
gemeenten, een evaluatievergadering 
in het voorjaar van 2019. Uiteraard 
kregen de vrijwilligers een traktatie 
aangeboden voor hun mooie werk! 

Ook op provinciaal niveau zetten we 
de vrijwillige inzet van de wegspot
ters graag in de bloemetjes. In sep
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3. WEGSPOTTERS

tember nodigden we, samen met 
de provincie en het Regionaal 
Landschap Vlaamse Ardennen, 
de wegspotters uit in Buggen
hout, voor de jaarlijkse provinciale 
ontmoetingsdag. Bij een heerlijk 
ontbijt verwelkomde de nieuwe 
gedeputeerde voor Mobiliteit en 
Leefmilieu de wegspotters en de 
gemeentelijke ambtenaren. We 
koppelden terug naar de knel
punten die vorig jaar werden 
aangehaald en lieten ruimte voor 
het uitwisselen van ervaringen 
en andere interessante informa
tie. André Verstraeten deelde zijn 
bevindingen rond trage wegen in 
de gebieden die beheerd worden 
door vzw Durme. Ten slotte nam 
schepen Geert Mannaert ons mee 

langs trage wegen in Opdorp, 
waar we onder andere de restau
reerde ijskelder bezochten. 

2020
Het project Wegspotters zorgt voor 
betere trage wegen, maar boven
al voor een grotere betrokkenheid 
bij de mensen. Die betrokkenheid 
blijven we in de toekomst koes
teren. We werken daarom graag 
mee aan de provinciale ontmoe
tingsdag, die in september 2020 
zal plaatsvinden in Zottegem. In
tussen kent het project namelijk 
ook succes in de Vlaamse Arden
nen, met de gemeenten Zottegem 
en Herzele die instapten in 2019. 
Samen met de andere partners in 
het project timmeren we verder 

aan een community van wegspot
ters, via de uitbouw van een face
bookpagina en een nieuwsbrief. 

We volgen het project in Temse 
in 2020 verder nauwgezet op zo
dat het wegspottersteam en de 
gemeente vanaf 2021 blijvend 
kunnen samenwerken om tot een 
proper, aangenaam en toegan
kelijk netwerk aan trage wegen 
te komen. Ook onze andere ge
meenten verliezen we niet uit het 
oog. Zowel in Laarne als in Lebbe
ke plannen we een gemeentelijke 
bijeenkomst voor de wegspotters.

We blijven onze gemeenten in
formeren over het project weg
spotters en ook over de nieuwe 
mogelijkheid om de MobiMelder 
te integreren met het door ge
meenten reeds gebruikte digitaal 
meldingssysteem. Minstens één 
gemeente in ons werkingsgebied 
heeft concrete plannen om in 
2021 wegspotters op de been te 
brengen. 

groepsfoto wegspotters op de provinciale ontmoetingsdag in buggenhout.
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NETWERK EN OPLEIDING 

Onze tragewegenwerking staat 
uiteraard niet op zich. Mede
werker Lies neemt regelmatig 
deel aan overleg met de Provincie 
OostVlaanderen en de Provincie 
Antwerpen en ondersteunende 
partners (andere Regionale 
Landschappen en Trage Wegen 
vzw) en aan het provinciale over
leg voor sport, natuur en ruim
telijke ordening (SPONARO). Lies 
zetelt ook in de Algemene Ver
gadering van Trage Wegen vzw. 
Dankzij al deze contacten blijven 
we met RLSD goed op de hoogte 
van nieuwe ontwikkelingen en ini
tiatieven en leren we van elkaars 
ervaringen. Daarnaast investeren 
we voortdurend in kennisopbouw, 
zodat we onze partners (ge
meenten, verenigingen, burgers) 
gericht kunnen adviseren en be
geleiden. Lies volgde in 2019 twee 
opleidingen rond het coachen 
van groepen en het omgaan met 
groepsdynamieken, waarvan de 
inzichten en praktische tips direct 
van toepassing bleken bij onze 
interactieve workshops Mapit. 
Ze nam deel aan het evenement 

Gangmakers en Koplopers, een 
project dat het gebruik van trage 
wegen en publieke ruimte door 
kinderen centraal stelt. Lies 
woonde het Congres Publieke 
Ruimte bij, het jaarlijkse eve
nement rond openbare ruimte 
in Vlaanderen en Brussel, waar 
bijvoorbeeld ook aandacht gaat 
naar nieuwe materialen voor in
richting van (trage) wegen. In 
september 2019 ging het nieuwe 
decreet op gemeentewegen in 
voege. Lies volgde hierover een 
opleiding en had verschillende 
overlegmomenten met collega’s 
over de impact van dit decreet op 
onze werking.

EXPERTISE DELEN 

We blijven onze opgebouwde ken
nis en expertise over trage wegen 
beschikbaar stellen aan derden. 
De aangesloten gemeenten win
nen geregeld ad hoc advies in voor 
hun beleid rond trage wegen. An
derzijds houden wij de gemeen
ten voortdurend op de hoogte van 
de op til staande veranderingen in 
het provinciale beleid rond trage 
wegen als gevolg van het nieuwe 

decreet op de gemeentewegen. 

We organiseerden mee de jaar
lijkse collegawerkgroep trage 
wegen, op initiatief van de 
dienst Mobiliteit van de Provin
cie OostVlaanderen. Op de stu
diedag trage wegenbuurtwegen 
georganiseerd door de Provincie 
Antwerpen, gaf Lies een pre
sentatie over de gehanteerde 
methodologie bij de opmaak van 
een tragewegenplan met inven
tarisatie en evaluatie van trage 
wegen. In het kader van onze 
lopende projecten Hof ten Dijcke 
in Lebbeke, het Klaverblad in 
Melle en het Puitvoetbos in Sint
Niklaas gaf onze medewerker 
trage wegen advies aan de col
lega’s en aan de betrokken amb
tenaren. Lies nam deel aan het 
brainstormmoment van Erfgoed 
Viersprong, gezien de overlap
ping met de gemeentes Melle en 
Destelbergen. De verdieping in 
erfgoedaspecten van trage we
gen de voorbije jaren resulteerde 
in de lezing ‘Alle (trage) wegen 
leiden naar Erfgoed’, georgani
seerd door RLSD en IOED Schel
deDurme in november 2019. 

“We willen gemeenten, verenigingen en burgers informeren, 
adviseren en inspireren op het vlak van trage wegen. Daarom delen 
we met plezier onze kennis en expertise, en diepen we die verder 

uit via opleidingen, literatuur en studiedagen.” 

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
LIES VERVAET

4. KENNISOPBOUW/VERSPREIDING
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Bij de reguliere werking trage 
wegen komen erfgoedaspecten 
vaak slechts zijdelings aan bod. 
Op dit publieksmoment gingen 
we dieper in op de geschiedenis 
van (trage) wegen in onze regio 
en de historische bronnen die 
helpen om het wegennet in het 
verleden te bestuderen. Met een 
aantal sprekende voorbeelden 
toonden we de enorme diversiteit 
aan trage wegen als landschap
pelijk erfgoed. Met deze lezing 
hopen we lokale en regionale erf
goedliefhebbers, in totaal daag
den zo’n 40 aanwezigen op, te 
inspireren om met de historische 
kenmerken van hun (trage) we
gen aan de slag te gaan.

PROMOTIE

Om trage wegen bij het bre
de publiek meer bekendheid te 
geven, zetten we tijdens evene
menten en publieke infoavonden 
onze tragewegenbrochures stee
vast in de kijker. In 2019 bracht
en we, in samenwerking met de 
stad SintNiklaas, een tragewe
genkaart van SintNiklaas uit: 
‘De mooiste weg naar de korte 
keten’. Na de vier wandelbro
chures, voor elke deelgemeente 
één, vormt deze kaart de kers op 
de taart. Met een overzicht van 
alle toegankelijke en verbindende 
trage wegen willen we het ge
bruik van trage wegen stimuler
en. In 2018 stelde RLSD voor Stad 
SintNiklaas een brochure rond 
de korte keten op. We zagen het 
als een opportuniteit om de dy
namiek rond trage wegen te kop
pelen aan het korte keten verhaal. 
Dit resulteerde in het opnemen 
op de kaart van drie fietsroutes, 

via trage wegen, die korte keten 
initiatieven aandoen. Onder het 
mom “laat je wagen aan de kant 
en vul met plezier je fietsmand” 
is de kaart een perfect voorbeeld 
van synergie tussen mobiliteit, 
duurzaamheid, landbouw en 
toerisme. Op de Dag van de Trage 
Weg stelden we, samen met de 
partners Stad SintNiklaas en 
de Provincie OostVlaanderen, 
de kaart officieel voor. Liefheb
bers konden onmiddellijk de 
kaart en de routes uittesten: 
twee medewerkers van RLSD 
gidsten een 40tal enthousias
telingen met de fiets langs trage 
wegen in SintNiklaas. Onderweg 
werden ze uiteraard getrakteerd 
op lekker lokaals! Op de Dag van 
de Trage Weg organiseerden we 
eveneens de inhuldiging van de 
nieuwe trage verbinding tussen 
de dorpskernen van Mespelare 
en Gijzegem. Om elkaar te ont
moeten, kunnen Aalstenaars en 
Dendermondenaars geen beroep 
doen op een directe spoorlijn of 
autoweg, maar sinds kort dus wel 
op een trage weg. RLSD werkte 
in opdracht van Stad Dender
monde en Stad Aalst lange tijd 
aan de gedragen realisatie van 
deze verbinding (zie uitvoering). 
Het prachtige resultaat langs de 
kronkelende oude Dender werd 
door maar liefst 230 wandelaars 
bewonderd. Tenslotte werkten we 
in 2019 mee aan een herziening 
en herdruk van de wandelbro
chure ‘Wandelen langs trage 
wegen in Belsele’, die volledig 
uitgeput was.  

2020

We willen het thema trage wegen 

blijvend onder de aandacht bren
gen bij inwoners en gemeenten. 
Daarom organiseren we ook in 
2020 mee de collegawerkgroep 
trage wegen van de Provin
cie OostVlaanderen (gericht 
op ambtenaren en schepenen), 
stimuleren we gemeenten en 
organisaties om deel te nemen 
aan de Dag van de Trage Weg 
en zetten we trage wegen via 
persberichten en onze commu
nicatiekanalen in de aandacht. 
We stemmen opnieuw regel
matig af met de gemeenten om 
het beleid rond trage wegen te 
helpen optimaliseren. We willen 
gemeenten stimuleren tragewe
genproducten zoals kaarten en 
straatnaambordjes te realiseren. 
Het voorbeeld van SintNiklaas 
werkt klaarblijkelijk inspirerend: 
zowel de gemeenten Hamme, 
Lede als Laarne wensen de 
komende jaren hun inwoners een 
overzicht van de trage wegen te 
bieden in de vorm van een kaart. 
In Wichelen en Lede zullen in de 
toekomst straatnaamborden de 
herkenbaarheid van trage wegen 
garanderen. Daarnaast plannen 
we met IOED ScheldeDurme 
routes te ontwikkelen via trage 
wegen langs merkwaardig land
schappelijk erfgoed in onze re
gio. Ten slotte bekijken we, zoals 
voorbije jaren, met collega’s van 
RLSD van bij de start van nieuwe 
projecten de kansen voor trage 
wegen, gezien onze multidisci
plinaire werking. 

4. KENNISOPBOUW/VERSPREIDING
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2019

 In samenwerking met Na
tuurpunt Aalst, Steden Aalst en 
Dendermonde en polders Bene
denDender, Schelde Durme Oost 
en Vlassenbroek organiseerde RLSD 
op 12/11/2019 een infonamiddag en 
–avond over bever in Dendermonde. 
De namiddagsessie was bedoeld 
voor professionelen die een link heb
ben met waterbeheer en bever. ’s 
Avonds stond de infoavond open voor 
het brede publiek. De aanwezigheid 
van 250 personen bewees dat de 
bever een thema is dat aanspreekt 
en leeft. De bedoeling van deze info
dag was enerzijds om de mensen te 
informeren over de levenswijze van 
de bever, de wetgeving en waar ze 
terecht kunnen als er bv. schade is. 
Er was ook ruimte voor vragen en 
interactie. 

2020

 Voorlopig worden geen ver
der acties ontwikkeld rond bever. 
Vragen worden wel behandeld via 
het Natuur loket (p.61), waar mees
tal zal doorverwezen worden naar 
Agentschap voor Natuur en Bos of 
de gemeenten. 

“De bever, het grootste knaagdier van Europa, is bezig aan een 
comeback in de regio van de Schelde, Durme en Dender. Deze 

landschapsbouwer is een aanwinst voor de natuur in de regio, maar 
soms kan hij ook zorgen voor schade. Het Regionaal Landschap 

creëert i.s.m. met verschillende partners draagvlak voor de bever in 
de streek.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
JAN MAERTENS & STIJN VAN BELLEGHEM

BEVER

INITIATIEFNEMER
RLSD, Natuurpunt Aalst.

STARTJAAR
2019.

PARTNERS 
Agentschap voor Natuur 

en Bos, Vlaamse 
milieumaatschappij, Vlaamse 

waterweg nv, polders, 
Natuurpunt, gemeenten, 

landbouworganisaties.

FINANCIERING
 Personeelstijd wordt 

gefinancierd met eigen 
middelen van RLSD en 

waar mogelijk middelen 
via de samenwerkings

overeenkomst tussen de 
provincies en Agentschap 

Natuur en Bos (ANB).
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P.46

“Met onze speelnatuur-projecten brengen we kinderen en natuur 
dichter bij elkaar. De pijlers binnen al deze projecten zijn: participatie, 

ecologische inrichting en -beheer in een speel- ontdek- en 
leerlandschap dicht bij de kinderen op school of in hun buurt. Zo 
zorgen we voor een duurzame verbreding van het draagvlak voor 

natuur en landschap nu en in de toekomst.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKEN: 
ANN SELS, JULIE DECUYPER & CHANTAL COLEN

EDUCATIE & SPEELNATUURNATUUR

DRAAGVLAK
NME gaat verder dan een begeleide 
wandeling en veldwerkmateriaal. 
Kinderen van nu zijn de volwassenen 
van later. Jeugdherinneringen gaan 
heel vaak terug naar het vrij rond
scharrelen in de natuur. Van hieruit 
groeit het respect voor natuur en 
landschap. Door kinderen de ruim
te te geven om in een natuurlijke en 
avontuurlijke omgeving vrij te kun
nen spelen, werken we dus actief aan 
draagvlakverbreding in de toekomst. 
Door in zulke projecten de noodza
kelijke zorg te dragen voor de parti
cipatie van alle betrokken actoren, 
versterken we het draagvlak voor een 
transitie van de speelruimte en ma
ken we dat het draagvlak voor natuur 
in de stad, op school én in de eigen 
tuin vergroot wordt.

CO-CREATIE
De beste manier om NMEactoren 
binnen onze streek meer met elkaar 
in contact te brengen is door samen
werkingsverbanden rond concrete 
projecten te stimuleren en te on
dersteunen. Ons NMEloket vertrekt 
steeds vanuit concrete vragen en be
kijkt dan hoe we een samenwerking 
kunnen uitbouwen. Zo verstevigen 

we al doende het NMEnetwerk in 
de streek en zorgen we voor een so
lide basis in de toekomst. Financiële 
haalbaarheid, draagvlak én de meer
waarde voor natuur en landschaps
inrichting zijn hierbij wel bepalende 
factoren voor de slaagkansen van 
deze projecten. Daarnaast spelen we 
graag in op thema’s die leven in de 
streek om nieuwe actoren te kunnen 
betrekken bij het project.

PROJECTEN
Sinds een aantal jaar krijgen we veel 
vragen tot samenwerking en onder
steuning bij speelnatuurprojecten. In 
de volgende alinea’s maken we een 
onderscheid tussen natuurscholen 
(p.47) en openbare speelterreinen 
(p.49). Afhankelijk van de middelen, 
de schaal van het project of de sa
menwerking met andere actoren 
staat het speelnatuurteam in voor 
een intensieve procesbegeleiding 
(vb. participatie, praatplan, onder
steuning realisatie) of een extensie
ve ondersteuning (vb. begeleiding bij 
participatie, opmaak van een praat
plan, informatieavond, werkgroep, 
kennisuitwisseling, brainstorm op 
het terrein, …).

INITIATIEFNEMER
RLSD.

STARTJAAR
2009.

DOELGROEP 
Brede publiek, kinderen, 

jongeren, ouders, 
leerkrachten, scholen, 

naschoolse kinderopvang, 
crèches, jeugd verenigingen, 

jeugdzorg, …

PARTNERS
Provincie OostVlaanderen, 
Dienst NME  Netwerk voor 
natuur en milieueducatie, 

Provinciaal Natuureducatief 
Centrum De Kaaihoeve 

(PNEC), Provincie Antwerpen 
(dienst PIME  Provinciaal In
stituut voor Milieu Educatie), 
MOS (Milieuzorg op School), 
steden en gemeenten, mid

denveldverenigingen actief in 
de streek, …

FINANCIERING
Gemeentelijke en 

provinciale subsidies, 
projectsubsidies ( ) , 

Agentschap Onroerend 
Erfgoed, Klimaatgezonde 

speelplaatsen Provincie 
OostVlaanderen (POV), 

samenwerkingsovereen
komst POV dienst NME

en eigen middelen partners.
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P.47

Onze speelnatuurwerking op school 
is sinds vorig jaar een nauwe samen
werking met de Kaaihoeve van Pro
vincie OostVlaanderen (POV) via 
het project ‘Klimaatvriendelijke 
speel plaatsen’. De Regionale Land
schappen begeleiden elk één of 
meerdere scholen intensief met een 
uitvoeringsbudget van 5.000 euro 
van POV. Andere scholen kunnen 
een beroep doen op een één van de 
20 workshops binnen het project Kli
maatvriendelijke Speelplaatsen. De 
Kaaihoeve bundelt alle inkomende 
scholen, waarna een terreinbezoek 
aan elke kandidaatschool volgt 
i.s.m. POV, MOS en het betrokken 
Regionaal Landschap. Gezamenlijk 
wordt beslist welke vorm van onder
steuning de school in kwestie krijgt. 
IN 2019 ondersteunden we 1 school 
met een inspirerend praatplan: 
’t Konkelgoed in Lebbeke. Daar
naast kreeg 1 jeugdwerkterrein, ‘De 
Schakel’ in NieuwkerkenWaas, een 
praatplan op maat. Verder begeleid
den we 2 scholen bij de uitvoering, 
dankzij de financiële steun van POV 
en eigen middelen van de scholen: de 
Wijsneus in Temse en ’t Konkelgoed 
in Lebbeke. Hier na lichten we de ver
schillende projecten toe.

TEMSE
DE WIJSNEUS

ACTIE // Begeleiding bij uitvoering praatplan. 

BUDGET // School en Klimaatvriendelijke 

speelplaatsen Kaaihoeve (5.000 euro), ei

gen middelen van de school (3.500 euro) , 

gemeente Temse: grond en boomstammen. 

PARTNERS EN ACTOREN // Leerkrachten, 

leerlingen, ouders, MOS OostVlaanderen, 

POV, gemeente Temse, externe partners , ... 

Na de aanplant van een Tiny Fo rest 
eind december 2018 werd in het 
vroege voorjaar 2019 een speelland
schap met speelheuvels en zand
zones op de speelplaats van zowel 
de kleuters als de lagere school in
gericht. Een wadi op de speelplaats 
van de lagere school lost er de wa
terproblematiek op. Er kwam ook 
een amfitheater, speelaanleidingen 
met Robinia boomstammen, een 
glij baan ingewerkt in een heuvel voor 
de kleuters en …. Als kers op de taart 
een wilgenworkshop eind decem
ber die resulteerde in drie mooie en 
verscheiden hutten. Met steun van 
de provincie OostVlaanderen (NME 
Kaaihoeve) kon ook een stapelmuur 
gemetseld worden op de kleuter
speelplaats. 

“Samen met ouders, leerkrachten, leerlingen en externe partners 
streven we naar duurzame natuurspeelplaatsen waar elk kind zich 

thuis voelt en ervaart hoe leuk vrij spel kan zijn in een avontuurlijke en 
natuurrijke omgeving. Want een speelplaats is meer dan een atrium van 

kale muren en grijze vlaktes.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKEN: 
ANN SELS, JULIE DECUYPER & CHANTAL COLEN

1. NATUURSCHOLEN

GEBRUIKTE AFKORTINGEN

POV
Provincie OostVlaanderen

RL’en
Regionale Landschappen

MOS
Milieuzorg op School

VBS
Vrije Basisschool
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2020

De school gaat zelf zorgen voor 
het her inzaaien van de speel
heuvels, door de droogte tijdens 
de voorbije zomer was het zaai
goed niet goed opgeschoten.

LEBBEKE
‘T KONKELGOED

ACTIE // Opmaak praatplan, begeleiding 

bij uitvoering praatplan. BUDGET // School 

en Klimaatvriendelijke speel plaatsen 

Kaaihoeve (5.000 Euro). PARTNERS EN 

ACTOREN // Leerkrachten, leerlingen, 

ouders, MOS OostVlaanderen, POV, ge

meente Lebbeke, externe partners , .... 

Basisschool ’t Konkelgoed was 
de eerste school die door ons 
intensief begeleid werd binnen 
het project ‘Klimaatvriendelijke 
speelplaatsen’. De leerkrach
ten, kinderen en ouders volgende 
een intensief participatietraject 
o.l.v. MOS om te bekijken wat hun 
visie op en hun dromen zijn voor 
een speel en leerlandschap op 
school. Na een terreinbezoek, 
diverse overlegmomenten en ob

servaties op het terrein groei de 
het praatplan uit tot een defini
tief ontwerp. In september 2019 
volgde de metamorfose van 
saai grasveld tot speelheuvels, 
met o.a. klauterstammen, wil
de bloemen, bouwhoeken in het 
zand en buitenklasjes. Ook werd 
het maaibeheer in overleg met 
de tuinman aangepast onder de 
bestaande boomgaard, met in
stant resul taat voor wilde bloe
men en bijen! Op het einde van 
het jaar werden wilgenhutten 
gebouwd samen met de oudste 
kinderen. In 2020 volgen er nog 
een plantactie en workshop bij
enhotel. 

LEBBEKE
VRIJE BASISSCHOOL

ACTIE // Plantactie (laatste fase in 

speelnatuurproject). BUDGET // 70 % 

Agentschap Onroerend Erfgoed . FINAN

CIERING // Provincie OostVlaanderen 

en school. PARTNERS EN ACTOREN // 

POV, VBS Lebbeke, leerlingen, ouders en 

leerkrachten, Klimaatvriendelijke speel

plaatsen De Kaaihoeve, .... 

Na de grote aanleg van de speel
zone met speelheuvels en de wil
genworkshop in 2018 was het tijd 
voor de aanplant van streekeigen 
groen. Het ging in totaal over 
133 stuks bosgoed en 15 hoog
stambomen. De aanplantingen 
gebeurden door de leerlingen en 
leerkrachten van de basisschool.

2020

De speelplaats is afgewerkt. 

NIEUWKERKEN-WAAS 
DE SCHAKEL

ACTIE // Opmaak praatplan. PARTNERS 

EN ACTOREN // Scoutsleiding.

Jeugdwerkterrein De Schakel 
in Nieuwkerkenwaas (Sint
Niklaas) krijgt een nieuwbouw 
lokaal. Dit was de aanleiding om 
ook de buitenomgeving avontuur
lijker in te richten. Dit jeugd
werkterrein wordt door diverse 
jeugdbewegingen gebruikt, ook 
voor de organisatie voor kampen 
en weekendjes door jeugdvereni
gingen van buiten SintNiklaas. 
De Schakel beschikt over een 
zeer groot grasveld, ingericht als 
voetbalveld. Jaarlijks worden er 
meermaals grote tenten opgezet, 
dus de grote open ruimte moest 
behouden blijven. In de rand zijn 
er echter wel mogelijkheden 
voor speelheuvels en streekeigen 
groen. Een praatplan op maat 
werd uitgewerkt. De Schakel  
staat zelf in voor de realisatie.

 2020

In 2019 zetten we onze wer
king i.s.m. ‘Klimaatvriendelij
ke Speelplaatsen’ verder. Eén 
nieuwe OostVlaamse school zal 
geselecteerd worden voor een 
intensieve ondersteuning, ’t Kon
kelgoed kan rekenen op onder
steuning bij de verdere afwerking 
van hun speellandschap. Met 
MOS Antwerpen wordt bekeken 
welke school in de Antwerpse 
gemeenten klaar is voor een ver
groeningstraject.©
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“Samen met gemeentebesturen, ontwerpers, 
natuurorganisaties, jeugdverenigingen vragen we 

buurtbewoners, kinderen, wandelaars en jongeren om de 
openbare ruimte op een duurzame, ecologische en creatieve 

manier mee vorm te geven. Van speelbosje tot landschappelijk 
buurtpark.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKEN: 
ANN SELS, JULIE DECUYPER & CHANTAL COLEN

2. OPENBARE SPEELTERREINEN

BERLARE
BMX-TERREIN

ACTIE // Herbestemming BMX terrein tot 

toegangspoort van het Boerenkrijgpark.  

TI MING // 20182019. TOTALE PROJECTKOST 

// 40.574 euro (raming). FINANCIE RING // Ei

gen middelen gemeente. PARTNERS EN AC

TOREN // Gemeente Berlare, …. 

In 2018 ondersteunden we de 
gemeente Berlare bij de opmaak 
van een visienota en SWOTana
lyse voor de herbestemming van 
een voormalig BMX terrein tot 
nieuwe onthaal en toegangs
poort tot het Boerenkrijgpark in 
Overmere. Dit park onderging 
een metamorfose waarbij een 
verouderde aanblik plaats maak
te voor een extensiever en divers 
buurtpark, zodat de markante 
aanwezige solitaire bomen be
ter tot hun recht komen. In 2019 
werd de visienota vertaald naar 
een haalbaar schetsontwerp en 
voorgelegd aan de jeugdraad. 
Vooral de chirojongens van Over
mere reageerden zeer enthou
siast op de speelnatuurplannen 
omdat hun lokaal grenst aan dit 
terrein. 

2020

De uitvoeringswerken vinden 
plaats in het begin van het jaar. 

BERLARE
DONKOEVERPARK

ACTIE // Ontwerp en uitvoering speel

natuurzone in het Donkoeverpark. TIMING 

// 2019  2020. TOTALE PROJECTKOST // 

Nader te bepalen met de gemeente.  

FINANCIERING //  Recreatiepool 

Berlare Donk en gemeente Berlare. PART

NERS EN ACTOREN // Gemeente Berlare, 

 Recreatiepool Berlare Donk, 

Provincie OostVlaanderen. 

Berlare heeft met het Donkoe
verpark een toeristische trek
pleister. Het parkgebied rond het 
Donkmeer wordt stap voor stap 
opgewaardeerd tot een culturele 
en recreatieve aantrekkingspool 
voor dagtoeristen én buurtbe
woners. Een groen gebied met 
onder meer een museum, een 
festivalhal met tribune, een na
tuureducatief bezoekerscentrum 
en een parking, palend aan één 
van de mooiste meren van Bel
gië. Dit kan niet anders dan een 

voltreffer zijn. Helaas werd de 
site tot voor kort vooral gebruikt 
als doorgangsgebied, waardoor 
het geheel een sfeer van verla
tenheid uitademde. Het gemeen
telijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
(RUP) Donk bevestigde de onder
maatse kwaliteit en pleitte voor 
een nieuw toekomstperspectief 
als toeristischrecreatieve aan
trekkingspool: een multifunctio
neel parkgebied. In samenwer
king met Toerisme Vlaanderen 
en Gemeente Berlare en het 
ontwerpburo Arcadis onderging 
het Donkoeverpark een hele me
tamorfose sinds 2009 maar het 
werk is nog niet af. 

2019

In 2019 werd het aanwezige erf
goedmuseum omgevormd tot 
een onthaalcentrum voor het 
hele gebied. Jong en oud zijn er 
welkom om op speelse wijze iets 
op te steken over de Berlaarse 
natuur en geschiedenis. Om ook 
het laatste deel van het buitenge
bied op te waarderen vroeg de 
gemeente Berlare ondersteu
ning bij RLSD bij de aanleg van 
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een kindvriendelijk speelpark en 
de poort naar het Donkoever
park. Het speelnatuurteam ging 
verder op de ingeslagen weg van 
Arcadis en betrok hierbij ook de 
jeugdraad. Hieruit kwam een 
voorontwerp voor de inrichting 
van speelnatuur op de laatste 
verrommelde site met weekend
huisjes langs het meer. 

2020
In het kader van het pro
ject ‘Recreatiepool Berlare Donk’ 
(p.16) zal RLSD de gemeente 
Berlare verder ondersteunen bij 
de realisatie van deze speelzone.

LEBBEKE 
HOF TEN DIJKE

ACTIE // Promotor project inrichting Hof 

Ten Dijke i.s.m. gemeente Lebbeke.  

TOTALE PROJECTKOST // 47.550 euro + 

10.000 euro. FINANCIERING //  

(65 %) en gemeente Lebbeke (35 %) + 

10.000 euro subsidie voor erfgoedprojecten 

van provincie OostVlaanderen mede 

dankzij de IOED. PARTNERS EN ACTOREN 

// Gemeente Lebbeke, IOED Schelde 

Durme, Heemkundige Kring, Natuurpunt, 

POV, VLM, …. 

 We ondersteunden de 
gemeente bij de PDPO project
aanvraag voor de landschappelij
ke inrichting en herstel van de 
omwalde gracht en vijver van de 
site “Hof ten Dijke”. Deze is gele
gen aan de nieuwe wandelweg 
doorheen wachtbekken Heister
gem ter hoogte van het station 
van Heizijde. Volgens de legende 
woonde hier één van de zoge
naamde Twaalf Geslachten, de 
stichters van Lebbeke. In 2018 
maakten we een eerste vooront
werp en kregen we na goedkeu
ring van het project verdere input 
van de provinciale Kwaliteitska
mer. Met dank aan de IOED 
ScheldeDurme kregen we er 
nog een extra subsidie bovenop 
die het geofysisch onderzoek 
mogelijk maakte in 2019. 

2020

Het geofysisch onderzoek zal uit
wijzen hoe de site verder wordt 
ingericht. Er zal aandacht zijn 
voor een subtiele landschappelij
ke ingreep (landart) met respect 
voor het aanwezige waardevolle 
groen. De wal rondom de hoeve 

is nu nagenoeg volledig verland. 
Deze wal zal in ere worden her
steld, net als de vijver naast de 
site. De toegang tot de site wordt 
versterkt via een brug en talud en 
de aanwezige vegetatie in de ver
lande vijver wordt gerooid. Verder 
kunnen er een aantal solitaire 
bomen worden aangeplant, als
ook een rustplek gecreëerd wor
den. Interessant is de aansluiting 
van de site op de bestaande wan
delweg rondom het wachtbekken 
Heistergem (wandelweg 4 km), 
wat weer mogelijkheden biedt 
om vanaf het station Heizijde een 
groene halte in te richten. Zo kan 
het perceel een ontmoetings
plaats worden voor wandelaars, 
buurtbewoners en geïnteres
seerden van alle leeftijden.  

LEDE  
SPEELBOSJE 
DE OMMEGANG

ACTIE // Ontwerpvoorstel herinrichting 

houtkant tot speelbosje naast sportveld. 

PARTNERS EN ACTOREN // Gemeente 

Lede. Deze vraag werd door het land

schapsloket doorgegeven aan het NME

team dat het ontwerp opstelde en de con

tacten met de gemeente verder zette. 

Langs de noordelijke perceel
grens van het sportcomplex ‘ De 
Ommegang ‘ ligt een houtkant, 
ruigte, sparrenbosje en een dood
lopende trage weg. Het sluit aan 
bij een momenteel leegstaand 
gebouw in eigendom van de 
Kerkfabriek. De gemeente vroeg 
advies om deze zone in te richten 
als speelbosje. Het ontwerpvoor
stel werd opgemaakt in 2019. De 
gemeente bekijkt of de uitvoering 
met eigen middelen en diensten 
kan plaats vinden in 2020.©
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MELLE 
BUURTPARK 
‘T LIJSTERNEST

ACTIE // Werkgroep. TIMING // Juli 2016 – 

juli 2019. TOTALE PROJECTKOST // 125.658 

euro (omgevingsaanleg). FINANCIERING // 

 (65 %, 76.832 euro), cofinancier

ing gemeente Melle (35 %) en extra eigen 

middelen gemeente Melle. PARTNERS EN 

ACTOREN // gemeente Melle (hoofdpro

motor), Provincie OostVlaanderen, buurt, 

jeugdverenigingen, Jeugd Rode Kruis, …. 

In 2018 gingen de werken van 
start onder leiding van tuin en 
landschapsarchitect Grasland. 
De afsluiting werd verwijderd, 
men plaatste enkele kant en 
klare speelaanleidingen, het 
wandelpad werd vernieuwd en 
men voorzag nieuwe aanplantin
gen. Op 11 juli 2019 vond een 
feestelijke opening plaats.

MELLE  
HET BLAD VAN MELLE

ACTIE // Uitwerken van een visie op het Blad 

van Melle. PARTNERS & ACTOREN // Ge

meente Melle en Infrabel. Deze vraag werd 

door het landschapsloket doorgegeven aan 

het NMEteam dat het ontwerp opstelde en 

de contacten met de gemeente voort zette.

De gemeente Melle had nood 
aan ondersteuning bij een over
koepelende landschappelijke en 
ecologische visie op ‘het Blad van 
Melle’. Dit is het gebied van het 

Sport- en recreatiepark ‘Kouter
slag’ samen met de omliggende 
zones omringend door de spoor
wegbermen. De doelstelling is 
om het ‘Blad van Melle’ om te 
vormen tot een plek waar sport, 
recreatie, landschapsbeleving en 
biodiversiteit hand in hand gaan. 

2020

De site omvat eigendommen van 
de gemeente Melle ( sport en 
recreatiepark en speelbos), van 
INFRABEL ( 4 visvijvers en site 
de Zandbergen met een BMX 
parcours) en van enkele privé 
eigenaars. Bovendien is ze vol
ledig ingebed tussen verhoogde 
spoorwegbermen en wordt ze 
zelfs doorsneden door de druk
ke spoorverbinding Oostende 
– Brussel. Studiebureau IRTAS 
voerde al een inrichtingsstudie 
uit maar deze beperkte zich tot 
het Sport en recreatiedomein 
zelf. Het versterken en uitbrei
den van fauna en flora in dit to
tale gebied is niet vanzelfspre
kend. Door de specifieke ‘ harde’ 
infrastructuur die een sportpark 
nodig heeft en de reeds goed
gekeurde / uitgevoerde uitbrei
dingswerken, is het niet zo evi
dent om dit doel te bereiken. 

De opgestelde visie stelt 5 fo
cuspunten voorop:
1. Het landschappelijk verbin
den van de verschillende deel

zones om zo tot een gelijkvor
mig landschapsbeeld te komen
2. Het bevorderen van de biodi
versiteit, ook binnen het sport 
en recreatiepark
3. Zorgen voor een goede en 
veilige bereikbaarheid
4. Uniformiteit bevorderen 
over de volledige site
5. De belevings en beeld
kwaliteit bevorderen.

Voor elk van deze 5 kernpunten 
worden pijnpunten aangehaald 
en mogelijke te ondernemen ac
ties gegeven. Dit visiedocument 
werd voorgesteld op de milieu
raad van de gemeente waarna de 
vraag volgde of RLSD een draai
boek en kostenraming zou kun
nen opstellen om al een aantal 
maatregelen te kunnen uitvoe
ren. 

2020

De gemeente Melle wordt in 2020 
daarom verder ondersteund in de 
stapsgewijze toepassing van deze 
visie.

SINT-NIKLAAS
PUITVOETBOS

ACTIE // Participatietraject tot herinrichting 

van het Puitvoetbos als groenpool voor de 

inwoners van SintNiklaas. TIMING // 2019. 

TOTALE PROJECTKOST // 14.630,00 euro. 

FINANCIERING // Eigen middelen Sint

Niklaas. PARTNERS EN ACTOREN // Stad 

SintNiklaas, lokale organisaties en vereni

gingen, buurtbewoners, jeugd en sport

verenigingen, experts,…. 

In de buurt van het Waasland 
Shopping Center vind je goed 
verborgen nog 23 hectare aan
eengesloten bosgebied. Een bij
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zonder gebied met een mozaïek 
van loof en naaldbos, verschil
lende jeugdlokalen, een bivak
zone, een vijver, een tennisclub, 
landbouwgebieden en private 
gronden. Het stadsbestuur heeft 
als ambitie dit gebied op een 
kwalitatieve manier uit te breiden 
en de verschillende functies met 
elkaar te verbinden. Aandacht 
gaat uit naar een beter bosbe
heer, natuurverbinding voor in
secten, kleine zoogdieren en vo
gels, alsook meer groenbeleving 
en recreatie voor de inwoners. 
Want een leefbare stad werkt 
door natuur dichtbij de mensen 
te brengen. Voor iedereen, zo ook 
mensen die geen toegang heb
ben tot een eigen tuin.

Tussen 2013 en 2016 kocht men 
hiervoor al enkele percelen aan 
voor de ontwikkeling van een ge
boortebos en 4 percelen voor an
dere doeleinden. Het gaat om een 
gemengd loofbos, een maïsak
ker, een grasland en een vijver. 
Welke percelen in de toekomst 
mogelijks nog verworven kunnen 
worden, zal duidelijk worden uit 
een ontwerpend onderzoek over 
het volledige binnengebied.

2019

Om de buurt te betrekken bij de 
toekomstvisie, maar ook om de 
doelstellingen op maat van de 
inwoners van SintNiklaas te 
maken, start de stad een partici
patietraject op onder leiding van 
Regionaal Landschap Schelde 
Durme. Samen met verschillende 
diensten van stad SintNiklaas, 
de vele eigenaars, buurtbewo
ners en diverse experten werd er 
tijdens twee momenten gewan
deld en overlegd over de kansen 
voor dit bosrijke gebied. 

Het doel is om inzicht te krijgen 
in wat leeft onder de mensen, 
hoe het terrein gebruikt wordt 
en waar de noden liggen. Ook de 
uitdagingen op vlak van natuur

ontwikkeling en beheer spelen 
een belangrijke rol in het uit
werken van een gedragen toe
komstvisie. RLSD bundelde de 
resultaten in een participatie
verslag en vertaalde de kansen 
in een visieschets. De opmaak 
van de visie is een eerste aanzet 
naar een haalbaar en uitvoerbaar 
ontwerp. Een uitdaging is om en
kele doelstellingen te formuleren 
die zowel rekening houden met 
de reeds aanwezige eigenaars, 
de landbouwers en recreatieve 
functies, alsook de natuurvoor
waarden. In het openruimtege
bied kan er gekeken worden 
naar meer biodiversiteit door be
heerovereenkomsten waarbij de 
perceel randen en grachten eco
logisch worden ingericht. 

2020

Stad SintNiklaas gebruikt de 
toekomstvisie om het draagvlak 
voor de groenpool verder te ver
sterken door middel van commu
nicatie. Ook wordt bekeken hoe 
de verschillende eigenaars in de 
toekomst kunnen samenwerken 
aan één groenpool. Vanzelfspre
kend wil het speelnatuurteam 
van RLSD de stad verder onder
steunen bij dit project in een 
uitvoeringsfase maar de timing 
hier van is nog onduidelijk. 
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ONTWERPVOORSTEL PUITVOETBOS



SINT-NIKLAAS
SPEELBOS ‘EEKHOORN’ 
IN STADSPARK 
ROMAIN DE VIDTS

ACTIE // Participatietraject tot herinrichting 

van het speelbosje in Stadspark Romain de 

Vidts in SintNiklaas. TIMING // 20192020. 

TOTALE PROJECTKOST // 179.500 euro. 

FINANCIERING // Eigen middelen Sint

Niklaas. PARTNERS EN ACTOREN // Stad 

SintNiklaas, beheercommissie Romain de 

Vidts, buurtscholen, Krambamboul. 

Het stadspark Romain De Vidts 
ligt in het centrum van SintNi
klaas vlakbij de Grote Markt. Het 
park kent twee grotere zones, 
enerzijds een formeel aange
legde kasteeltuin met markan
te bomen, vijver en pergola’s en 
daarnaast een speelbos met jon
ge streekeigen aanplant van 12 
jaar oud. Opvallend is een groot 
speeltoestel aan de ingang van 
het speelbosje. Dit speeltoestel 
wordt weinig gebruikt door de 
kinderen. De jeugddienst van de 
stad wil daarom samen met ons 
Regionaal Landschap bekijken 
hoe dit op een andere manier kan 
worden ingericht. 

2019

De uitdaging voor dit project was 
het creëren van een volwaardige 
trekpleister voor een divers pu
bliek én het natuurlijk karakter 
van de site te behouden. In de 
eerste plaats luisterden we hier
voor naar de kinderen. Samen 
met de jeugddienst organi
seerden we een participatiedag: 
kind als gids. Hoe spelen kinderen 
hier momenteel en waar liggen 
de noden voor het jonge speel
bos? Daarna observeerden we 
het spelgedrag. Deze resultaten 
vertaalden we in een visieschets. 
Voor de trekpleister naar het 
speelbos voorzien we een reuze 
eekhoorn als dé toegangspoort 
naar het bos. Het speelland
schap rond de eekhoorn is een 
oase aan groen: met speelber
gen, water, zand en boomstam
men. In het bos wordt rommel 
opgekuist (verouderd hekwerk, 
banken, vuilbakken, borden,…), 
worden de houtsnipperpaden 
herwerkt tot broeihopen voor de 
neushoornkever en wordt een 
halfverhard pad aangelegd zodat 
ook de integrale toegankelijkheid 
verzekerd is. Langsheen dit pad 

komen boomstam banken en een 
mo numentale picknickbank zal 
onder de welkomstlinde geplaatst 
worden. Verder zorgt meer los 
materiaal voor maximaal speel
plezier tij dens het bouwen van 
kampen. Op deze manier komt 
het speelbos weer naar de voor
grond en zullen de kinderen 
spelenderwijs het bos intrekken.

Deze visieschets werd uitge
stuurd naar verschillende aan
bieders van hout en speelsculp
turen. Tijdens een jurymoment 
werd het voorstel van Kram
bamboul weerhouden. Zij gingen 
zeer creatief aan de slag met de 
visieschetsen en vooral met de 
speelse eekhoorn. 

2020

De uitvoering is voorzien voor de 
eerste jaarhelft van 2020. 

WICHELEN 
MOLENKOUTER

ACTIE // Participatietraject tot herinrichting 

van de Molenkouter als landschapspark en 

ontmoetingsruimte voor de inwoners van 

Wichelen. TIMING // 20182019. TOTALE 

PROJECTKOST // 20.064 euro. FINANCIER

ING // Provincie Oost-Vlaanderen ‘subsi

die voor experimentele woonprojecten in 

OostVlaanderen’ en gemeente Wichelen. 

Het OCMW Woonzorghuis Mo
lenkouter ligt in een ingesloten 
binnengebied en kent nog een 
waardevolle open ruimte met 
enkele kenmerken van een cul
tuurlandschap (bolle akkers). 
Om deze zone te ontwikkelen tot 
toekomstig parkgebied, wil het 
bestuur nu al enkele krijtlijnen 
uitzetten, samen met verschil

VISUALISATIE VERBINDING NAAR HET PARK
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lende doelgroepen. Zo wordt 
er rekening gehouden met het 
omliggende landschap en de 
verbinding met de buurt en het 
centrum van Wichelen. Daar
naast komt men tegemoet aan de 
vraag om meer woonentiteiten te 
voorzien. Een ontwerpopdracht 
waar Conix RDBM en Studio Bas
ta zich momenteel over buigen. 
Om te horen wat er zoal leeft bij 
buurtbewo ners, zorgpersoneel, 
bewoners, lokale kinderen en 
experten uit de regio, werd door 
RLSD een inspraaktraject opge
start. RLSD verwierf informatie 
over de zone rondom de gebou
wen van het zorgcentrum alsook 
de hele site van de Molenkou
ter. Door de ruimere site mee op 
te nemen, kan het bouwproject 
landschappelijk worden ingepast. 

2019

Tijdens 4 participatiemomenten 
in 2018 werden de buurtbewo
ners, lokale experten en ook de 
buurtkinderen gevraagd naar hun 
ideale buitenruimte in het dorp. 
In 2019 werden de resultaten 
hiervan vertaald in een beeldend 
verslag, na te lezen op de website 
van RLSD. Dank aan alle mensen 
die intensief deelnamen aan het 
traject! Uit al deze input werden 

de belangrijkste ontwerpconcep
ten gedestilleerd. Deze vormen 
de basis voor een toekomstbeeld 
van de Molenkouter als parkge
bied. Een van de uitdagingen is 
een balans vinden tussen recrea
tieve inrichting, het behouden van 
een open cultuurlandschap, het 
verweven van verschillende func
ties en het trage wegennetwerk 
uitbreiden. Daarnaast zijn er veel 
zaken die we meenemen van
uit participatie: open landschap, 
meer bosuitbreiding, een hoog
stamfruitboomgaard, extensieve 
(graas)weides, een speelland
schap, klimbomen, aai dieren, 
water en toegankelijke trage we
gen, … 

RLSD onderzocht op welke ma
nier de Kouter een ontmoetings
plek kan worden die tegemoet 
komt aan deze verschillende 
doelstellingen en met heden
daagse uitdagingen rond kli
maatadaptie en waterbuffering. 
Het resultaat werd verwerkt in 
een poster voor het brede pu
bliek. De ontwikkeling van de 
Molenkoutersite brengt zowel 
een recreatieve verbinding naar 
de dorpskern van Wichelen als de 
omliggende Scheldenatuur. Een 
meerwaarde voor mens én dier. 
Dit woonzorgcentrum en sociaal 

huis wordt als het ware een aan
trekkelijke en kwalitatieve groe
ne, gemeenschappelijke ruimte. 
De trekpleister om van hieruit de 
natuur in de gemeente verder te 
ontdekken.

2020

Gemeente Wichelen gaat nu ver
der met deze ontwerpconcep
ten en bekijkt de verschillende 
mogelijkheden tot realisatie. 
Vanzelfsprekend wil het speel
natuurteam van RLSD verder on
dersteunen in de uitvoeringsfase. 
De timing is echter nog onduide
lijk.

NIEUWE PROJECTEN 
IN 2020

• Groot Speelbos Ter Beke, 
SintNiklaas

• Wijkspeelnatuur Ter Locht, 
Zwijndrecht

• Poldertuin, Zwijndrecht 
• Onthaalpoort Kalkense 

Meersen Donkmeer 
Nezosite, Laarne (Kalken)

ONTDEK HIER
ALLE PROJECTEN

JEUGDRAAD  BERLARE DONKOEVERPARK
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P.55

“Door aanwezig te zijn op netwerkmomenten, door het organiseren van 
workshops en gidsenopleidingen, door concrete vragen aan het NME-
loket zo goed mogelijk te beantwoorden én door de NME-actoren in de 
streek te ondersteunen met een online activiteitenkalender, hopen we 

concrete, lokale samenwerkingsverbanden te initiëren, te ondersteunen 
en te versterken.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKEN: 
ANN SELS & LISE NEIRINCKX

3. NETWERKVORMING

LIFE SPARC (p.11). Dit jaar vond 
voor het eerst ‘HOOGTIJ  Feest in 
de Scheldevallei!’ plaats, een event 
met een veelheid aan natuuredu
catieve en natuurbelevingsactivi
teiten waaraan vele streekactoren 
meewerkten. Daarnaast werkten 
we aan het draagvlak voor de 
Sigmagebieden en de link met 
klimaatverandering met een cur
sus voor horecaambassadeurs 
en informatieve wandelingen voor 
bewoners in de projectgebieden. 
In 2020 brengen we verschillen
de gidsen samen in de opleiding 
‘Klimaatgids in de Scheldevallei’. 
De cursus was binnen enkele da
gen volzet. We evalueren of een 
tweede cursus kan georganiseerd 
worden. In 2020 finaliseren we 
een educatief pakket voor de der
de graad lager onderwijs. 

OUD & NIEUW. Ook de derde editie 
van de zeiscursus i.s.m. vzw Dur
me zat snel vol met nieuwe geïn
teresseerden. Het werd een twee
daagse cursus i.s.m. stad Aalst, 
Natuurpunt Lede en gemeente 
Lede. We zullen deze cursus ook 
in 2020 herhalen om het zeisen 
en de liefde voor erfgoed en de ty

pische hooilanden in onze streek 
uit te dragen. Nieuw in 2020 is de 
cursus heggen leggen / vlechten! 
Ook deze oude vorm van afsluitin
gen verdient een terugkeer in ons 
landschap. Ze zorgen voor lijnvor
mige natuurlijke elementen in het 
landschap en bieden een schuil
plaats, nestgelegenheid en voe
ding voor diverse dieren. Boven
dien is een goed gelegde heg ook 
functioneel als afsluiting rondom 
een schapenweide. 

LIDMAATSCHAP. We zijn kernlid 
van Springzaad Vlaanderen en 
actief lid van het OostVlaams 
NMEoverlegplatform. Zo blijft 
de kwaliteit van onze projecten 
hoog én houden we onze input 
en ondersteuning fris en ver
nieuwend. Andere netwerkmo
menten: 06.02 Infosessie gidsen 
Sigmaplan. 11.03 Infosessies 
i.h.k.v. toeristisch ambassadeur 
in Scheldeland. 15.03 Springzaad 
inspiratiedag ‘inclusieve speel
natuurprojecten’, Gent. 25/26.03 
Excursies i.h.k.v. toeristisch am
bassadeur in Scheldeland. 07.05 
Beheergroep LIAtuin, Waas
munster. 14.05 Expertenterrein

bezoek Puitvoetbos, SintNi
klaas. 26.05 Buurtparticipatie 
Puitvoetbos, SintNiklaas. 02.05 
Stuurgroep participatietra
ject Molenkouter, Wichelen. 
16.06 ‘HOOGTIJ’ 21.06 Dag van 
de Regio nale Landschappen, 
Kasterlee. 29.06 Workshop zei
sen, Heuvelpark, Aalst. 07.09 
Erembald Kravaal Happening, 
NMEstand in Heuvelpark. 12.09 
Stuurgroep participatietraject 
Puitvoetbos, SintNiklaas. 12.09 
RvB Springzaad, Brussel. 05.10 
Workshop zeisen, Lede. 11.10 
Trefdag Antwerpse Regionale 
Landschappen. 14.10 Jury speel
bos stadspark, SintNiklaas. 
15.10 Beheerscommissie Romain 
de Vidtspark, SintNiklaas. 21.10 
Speelnatuur rondgang langs 
openbare speelterreinen, Zwijn
drecht. 07.11 20 jaar Natuur en 
Landschapszorg, Gentbrugge. 
18.11 Teamdag RLSD, Bornem. 
03.12 Voorstelling visiedocument 
‘Blad van Melle’ aan milieuraad 
gemeente Melle. 05.12 Wilgen
workshop, Lebbeke. 14.12 Wil
genworkshop, Temse. 19.12 NME 
overlegplatform, Villa Botanica, 
Aalst.
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NATUUR

SITUERING 

Faunaakkers zijn akkers of akker
randen die ingezaaid worden met 
één of meerjarige mengsels van 
akkerkruiden, grassen en oude land
bouwgewassen. Ze worden ingezaaid 
met de bedoeling in elk seizoen (ook 
’s winters) voedsel en schuilmoge
lijkheden te creëren voor bepaalde 
diergroepen zoals insecten (o.a. bij
en), vogels (o.a. fazant, gele kwik
staart en Rode Lijstsoorten zoals 
patrijs, zomertortel, veldleeuwerik, 
graspieper en kneu) en zoogdieren 
(o.a. ree).

Aansluitend bieden we deelnemers 
van het project een bredere onder
steuning aan op het vlak van KLE’s en 
biodiversiteit. Want tijdens terrein
bezoeken ontstaan dikwijls ideeën 
voor bijkomende acties rond natuur 
en landschap, zoals aanplantingen 
of poelen. Die worden dan verder uit
gewerkt door ons Landschapsloket 
(p.28) of Natuurloket (p.61).

2019

In 2019 werd opnieuw een groepsaan
koop georganiseerd i.s.m. de Ant
werpse Regionale Landschappen. 
Dit was een succes: er werd voor 
37,5 hectare faunaakker besteld! 
Hiervoor werd 836 kilogram zaad 
ingezaaid in een 15tal gemeenten 
door een 17tal jachtgroepen van 10 
wildbeheereenheden (WBE), enkele 
lokale natuurverenigingen, landbou
wers, particulieren en gemeenten. 
Enkele faunaakkers werden in de 
loop van het jaar bezocht om ze te 
evalueren, ervaring op te doen en 
advies te geven. 

2020

We zetten dit project voort en voor
zien opnieuw een groepsaankoop, 
een WBE overleg, de opvolging op 
het terrein via terreinbezoeken, … Dit 
jaar coördineert RLSD de groepsaan
koop voor de 4 deelnemende regio
nale landschappen.

“We maken meer jagers, landbouwers en andere landschapsbeheerders 
warm voor fauna-akkers door hen te informeren, te begeleiden en geschikte 

zaadmengsels aan te bieden. Zo vergroten we samen met de partners de 
schuil- en voedselmogelijkheden voor verschillende soorten diergroepen, 
creëren we kansen voor natuurlijke akkerkruiden en worden KLE’s en 

natuurverbindingen gerealiseerd.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
ROBBERT SCHEPERS

FAUNA-AKKERS

INITIATIEFNEMER
RLSD en lokale 

wildbeheereenheden.

STARTJAAR
2011.

PARTNERS 
Hubertusvereniging 

Vlaanderen (HVV), 
Agentschap voor Natuur en 

Bos en andere Regionale 
Landschappen.

FINANCIERING
Er zijn geen subsidies 

meer voor de aankoop van 
zaadmengsels, daarom 
wordt vanaf nu gewerkt 

met een groepsaankoop. 
Personeelstijd wordt 

voorzien uit structurele 
financiering van RLSD.

©
 R

LS
D

TERUG



P.57

FAUNA-AKKERS

“Met onze expertise zetten we mee onze schouders 
onder het Europese project ‘Natura 2000’ en de Vlaamse 

instandhoudingsdoelstellingen (IHD). Die willen de Europese en 
Vlaamse biodiversiteit bewaren: typerende planten- en diersoorten 
maar ook leefgebieden. Zowel particulieren als lokale overheden 
kunnen op onze praktische en in sommige gevallen ook financiële 

steun rekenen.”

INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGENNATUUR

EUROPESE 
BIODIVERSITEIT
Om de Europese biodiversiteit 
te bewaren, hebben de lidsta
ten van de Europese Unie ‘Na
tura 2000’ in het leven geroepen. 
Dat voorziet in een netwerk van 
Speciale Beschermingszones 
(SBZ), waar habitats en soorten 
bijkomende kansen krijgen. Het 
geheel van SBZ staat gekend als 
het ‘Natura 2000-netwerk’. Ook 
in Vlaanderen bevinden zich SBZ. 
Om er zich gericht te kunnen 
inzetten voor specifieke habitats 
en soorten, heeft de Vlaamse 
overheid algemene instandhoud
ingsdoelstellingen geformuleerd: 
IHD. Er bestaan instandhou
dingsdoelstellingen per gewest 
(GIHD) en per gebied (sIHD).

GEDEELDE VERANT-
WOORDELIJKHEID
Naast de Vlaamse overheid spe
len vele andere partners een rol 
in de realisatie van IHD. Zo vergt 
het een gemeentegrensover
schrijdende aanpak. Bovendien 
liggen grote delen van het Natura 
2000netwerk op gronden van pri
vate eigenaars, landbouwers, … 

Samenwerking en draagvlak zijn 
van vitaal belang om in het opzet 
te kunnen slagen. 

REGIONALE 
LANDSCHAPPEN
Er is binnen ‘Natura 2000’ een 
belang rijke rol weggelegd voor 
Regionale Landschappen. Al
len werken ze via hun brede 
plattelandswerking aan meer 
draagvlak voor natuurbehoud. 
Daarnaast verhogen ze de na
tuurwaarden in het buitengebied 
(buiten de erkende reservaten 
en domeinbossen) aanzienlijk 
met hun vele terreingerichte, 
concrete projecten en acties. 
Bovendien beschikken ze over 
de volgende troeven: 1. ze be
schikken over de knowhow van 
soortgericht werken en gebieds
gericht werken • 2. ze zijn aan
vaard als gesprekspartner bij 
vele actoren die eerder aarzelend 
staan tegenover natuurbeheer 
• 3. ze hebben geen beleidstak
en of vergunningsbevoegd heid 
maar zijn draagvlak en uitvoe
ringsgericht • 4. ze benaderen 
de omgeving via een brede in
steek van natuur – landschap – 

erfgoed • 5. ze beschikken over 
multiinzetbare teams • 6. ze 
spelen vlot in op bijkomende sub
sidiemogelijkheden als Interreg, 
Life, PDPO, Leader… waardoor 
zij een groot multiplicatoreffect 
teweegbrengen en extra middel
en kunnen aantrekken • 7. ze 
hebben een werking die is afge
stemd op de specifieke streek en 
op de kenmerkende actoren van 
de streek • 8. ze leveren passend 
maatwerk. 

RLSD
Ook ons Regionaal Landschap 
heeft dus een belangrijke, 
tweeledige opdracht. Enerzijds 
het grote publiek en de betrokken 
particulieren informeren en zo 
draagvlak creëren voor ‘Natura 
2000’. Anderzijds staan we klaar 
om deze particulieren en lokale 
overheden te ondersteunen bij 
concrete acties, want het ont
breekt hen vaak aan expertise, 
tijd en middelen. In dit jaarver
slag zijn acties die bijdragen aan 
de IHD aangeduid met dit label: 

.

HABITATTYPE ‘SCHORREN’ © NATURA2000
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 refereert naar instandhou
dingsdoelstellingen; via bebos
singsprojecten wil Vlaanderen meer 
bos aanplanten; SBP is de afkorting 
van soortenbeschermingsprogram
ma; ADAGIO beoogt een hogere re
creatieve toegankelijkheid en meer 
natuur en landschapsbeleving en 
GIDS wil meer groen in en aan de 
rand van steden en woonkernen 
verwezenlijken. Wij hebben de voor
ziene middelen in 2019 vooral inge
zet op IHD en bebossing ( ). Via 
andere middelen werken we ook 
rond SBP, ADAGIO en GIDS. 

2019

ANTWERPEN

Een projectaanvraag voor het op
timaliseren van een bunker en de 
plaatsing van een vleermuistoren in 
PuursSintAmands werd ge schreven 
en goedgekeurd (zie p.65 project 
vleermuizen). In Bornem werden 
voorbereidingen getroffen voor het 
herstel van de Bommelsdijk (zie pro
ject Scheldehelden 2.0, p.35). RLSD 
organiseerde op 12/11/2019 een info

namiddag en avond rond de bever 
voor haar volledige werkingsgebied.

OOST-VLAANDEREN

Hier werkten we aan volgende pro
jecten: 1. ‘vleermuizenproject’ (p.65) 
2. ‘poelenproject i.f.v. de kamsala
mander’ (p.63) 3. ‘weidevogelpro-
ject’ (p.66) en andere projecten die 
aansluiten op de Vlaamse beleids
doelstellingen uit de samenwer
kingsovereenkomst zoals bever (p.45), 
bebossing, Re creatiepool Donk (p.16), 
openstelling kasteelpark Opdorp, 
trage wegen (p.36), vergroening van 
speelplaatsen en speelnatuur (p.46), 
inrichting van gebouwen voor soorten 
zoals zwaluwen (p.67) en vleermuizen 
(p.65).

Op Vlaams niveau ondersteunde 
RLSD ook mee de stuurgroepen van 
soortenbeschermingsprogramma’s 
kamsalamander en weidevogels.

2020

In 2020 wordt grotendeels aan dezelf
de projecten verder gewerkt. 

 “De Provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen sloten een 
samenwerkingsovereenkomst af met het Agentschap voor Natuur 
en Bos om te werken aan IHD, bebossing, SBP, ADAGIO en GIDS. 
Deze overeenkomst voorziet onder meer middelen voor Regionale 

Landschappen en Bosgroepen om Vlaamse doelstellingen mee te helpen 
realiseren via projecten en acties.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
ROBBERT SCHEPERS & ROBIN VAN HEGHE

INITIATIEFNEMER/  
PARTNERS

Agentschap voor Natuur en 
Bos, Provincie OostVlaan

deren, Provincie Antwerpen.

PERIODE
20172019, vanaf 2020 

nieuwe samenwerkingsover
eenkomst t.e.m. 2024.

FINANCIERING
In 2019 was in Antwerpen 

een budget beschikbaar 
van 5.742,23 euro, in Oost 

Vlaanderen bedroeg dit 
37.308 euro. Deze budgetten 

blijven behouden in de 
nieuwe overeenkomst. Dit 

budget kon besteed worden 
aan personeelskosten voor 

voorbereiding en begeleiding 
van projecten en werken op 

terrein.

NATUUR
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“De cyclus van licht en duisternis is een van de fundamenteelste 
natuurlijke ritmes voor de levensvormen op onze planeet, inclusief 

onszelf. De exponentiële toename van kunstlicht blijkt een omvangrijk 
en complex milieuprobleem met grote gevolgen voor onze omgeving, 
landschap en de fauna en flora. Om de impact van kunstlicht in ons 
landschap te beperken ondersteunen we gemeenten met advies.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
ROBBERT SCHEPERS

LICHTHINDER & LICHTVERVUILING

2019

 In samenwerking met verschil
lende gemeenten en overheden werd 
in verschillende dossiers bekeken 
hoe de impact van verlichting op de 
omgeving of op bepaalde diersoorten 
(bv. vleermuizen) kon verminderd 
worden (bv. fietssnelwegen Wetteren, 
Dendermonde). RLSD gaf verschil
lende voorstellingen over het thema 
aan gemeentebesturen en op studie
dagen. Ook werd het thema ‘lichthin
der & lichtvervuiling’ als actiepunt 
naar voor geschoven binnen het Ri
vierpark Scheldevallei (p.5). Bedoe
ling is om inwoners en bestuurders 
meer te informeren over de impact 
van lichthinder en lichtvervuiling 
en samen te zoeken naar mogelijke 
oplossingen. Het beperken van ver
lichting levert namelijk ook een be
sparing op (zowel financieel als op 
vlak van CO2uitstoot).

2020

 In 2020 willen we verder 
inzetten op dit thema. We willen mee 
de opmaak van een Vlaams plan voor 
de duisternis ondersteunen zoals 
dit naar voor geschoven wordt in 
een resolutie van het Vlaams par
lement betreffende het stimuleren 
van slimme en duurzame openbare 
verlichting. Een van de mogelijke 
acties is het screenen van gemeen
telijke masterplannen op gebieden 
of locaties waar best niet of minder 
verlicht wordt of waar aangepaste 
verlichting nodig is,… Hiervoor wordt 
ook gekeken naar een samen
werking met partners zoals Flu
vius, Agentschap wegen en verkeer, 
werkgroep lichthinder, de provincies. 
Voor gekende vleermuisverblijf
plaatsen zal RLSD de gemeenten 
verder ondersteunen om de impact 
te verminderen via bv. het aanpassen 
van de lichtplannen in de directe om
geving. 

INITIATIEFNEMER
RLSD. 

STARTJAAR
2018.

PARTNERS 
Provincies, gemeenten, 

Fluvius, werkgroep 
lichthinder, Agentschap voor 
Natuur en Bos, Agentschap 

Wegen en Verkeer, 
Departement omgeving, 

Natuurpunt.

FINANCIERING
Personeelstijd wordt 

voorzien uit structurele 
financiering van RLSD en 

gedeeltelijk via  
middelen voor vleermuizen.
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In de soortgerichte projecten rond 
zwaluwen en vleermuizen, trach
ten we vooral bestaande kolonies 
te behouden en waar mogelijk te 
versterken. Door de (ver)bouwijver 
van vandaag dringt zich echter ook 
een proactieve aanpak op. Door bij 
nieuwbouw en renovatie bouwhe
ren en architecten te stimuleren om 
natuurinclusief te denken en duur
zame voorzieningen op te nemen in 
de plannen, hopen we dat nuttige, 
bedreigde en fascinerende soorten 
zoals gierzwaluw en vleermuizen een 
plaats vinden in de stad van de toe
komst.

2020

Na verkennende infomomenten met 
enkele gemeenten en de eerste con
tacten met ontwikkelaars in 2019, 
brengt 2020 het verder aanhalen van 
contacten met gemeentediensten 
en partnerorganisaties om kansen 
doeltreffender in realisaties te zien 
uitmonden. 

“Strenge energienormen, grootschalige stadsvernieuwing en 
strakke architectuur bedreigen de leefbaarheid in de stad .. . toch 

voor tal van diersoorten zoals de gierzwaluw, vleermuizen en good 
old huismus. Maar ze bieden meteen ook kansen om natuur te 

integreren in een echt duurzaam stedelijk verhaal.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
ROBIN VAN HEGHE M.M.V. ROBBERT SCHEPERS

NATUURINCLUSIEF BOUWEN

INITIATIEFNEMER
RLSD.

STARTJAAR
2020.

PARTNERS 
Gemeentediensten, project
ontwikkelaars, architecten, 

natuurverenigingen,  
particulieren.

FINANCIERING
Eigen middelen, soorten
beschermingssubsidies.

NATUUR
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NATUURINCLUSIEF BOUWEN NATUUR

“Het Natuurloket is een aanspreekpunt voor inwoners, verenigingen 
en besturen met vragen over fauna en flora. Het loket adviseert en 

verwijst door naar diverse organisaties en doelgroepen. Waar mogelijk 
worden aanvragen omgezet in terreingerichte acties, al dan niet binnen 

lopende projecten.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
ROBBERT SCHEPERS & ROBIN VAN HEGHE

NATUURLOKET

2019

Het Natuurloket verwerkte in totaal 
94 aanvragen, dat is één derde meer 
dan vorig jaar! 

Het Natuurloket bood vooral onder
steuning voor:

• zwaluwen (p.67)
• zoogdieren,  

vooral vleermuizen (p.65)
• faunaakkers (p.56) en 

bloemenweides

Daarnaast kwamen ook aanvragen 
binnen over vogels en nestkasten, 
algemene biodiversiteit, planten en 
verlichting. 

Er bereikten ons vragen vanuit 17 
aangesloten gemeenten. De 26 vra
gen van buiten ons werkingsgebied 
gingen over zwaluwen en dan vooral 
de zwaluwtillen. 

2020

Ook in 2020 zullen we alle binnen
komende aanvragen beantwoorden 
en opvolgen. 
 

INITIATIEFNEMER
RLSD. 

STARTJAAR
2006.

PARTNERS 
Natuurverenigingen en 

lokale werkgroepen, 
landbouwverenigingen en 

openbare besturen.

FINANCIERING
Structurele toelagen, 
diverse projectmatige 

middelen.
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“De otter is terug in Vlaanderen. De Scheldevallei is voorlopig de enige 
gekende plaats waar otter zich opnieuw voortplant. Het Regionaal 
Landschap Schelde-Durme zal zich de komende jaren met tal van 

partners inzetten om kansen voor otter uit te werken en knelpunten 
aan te pakken. Via communicatie en sensibilisatie zal ook het draagvlak 

voor de terugkeer van de otter vergroot worden.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
ROBBERT SCHEPERS

OTTER

2019

 In samenwerking met WWF, 
ANB en Regionaal Landschap Ri
vierenland werd dit voorjaar een pro
jectaanvraag ingediend in het kader 
van het ‘Endangered Landscapes 
Programme’. We vielen jammer ge
noeg niet in de prijzen. Ondertussen 
zaten we niet stil en liet WWF door 
het INBO een studie opmaken i.v.m. 
de kansen en knelpunten voor otter 
in Vlaanderen. Daarnaast werd het 
onderzoek specifiek verder in de
tail uitgewerkt voor de Scheldevallei 
tussen Dendermonde en Kruibeke. 
Eind 2019 werd een overeenkomst 
getekend tussen de partners om 
de komende twee jaar de kansen 
en knelpunten uit deze studie uit te 
werken onder het label van ‘Otter
land’.

2020

Op 20 januari wordt een persmo ment 
georganiseerd te Rumst waar de 
studie zal voorgesteld worden in aan
wezigheid van minister Zuhal Demir, 
tevens het startschot van het project. 
In 2020 zal het project dus verder uit
gewerkt worden. Tegelijkertijd loopt 
bij de Vlaamse overheid de opmaak 
van het soortenbeschermingspro
gramma otter, waar RLSD mee zal 
ondersteunen via de stuurgroep.

INITIATIEFNEMER
Wereld Natuur Fonds (WWF).

STARTJAAR
2019.

PARTNERS 
WWF, Agentschap 

voor Natuur en Bos, 
Regionaal Landschap 

Rivierenland, Agentschap 
Wegen en Verkeer, 

Departement omgeving, 
natuurverenigingen, 

Vlaamse Landmaatschappij, 
Vlaamse waterweg nv, 

polders, Provincies, 
gemeenten, bedrijven, 

private eigenaars. 

FINANCIERING
20 000 euro personeelstijd 

verspreid over 2 jaar  
(20202021)  

via overeenkomst  
ANB  WWF.

NATUUR
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 (p.57) De poelenwerking wordt 
gericht op habitat 3150 (van nature 
eutrofe meren met vegetaties van het 
type Magnopotamion of Hydrochari
tion, belangrijke doelsoorten zijn kik
kerbeet (Rode Lijst + kensoort ha
bitat 3150), groot blaasjeskruid, kleine 
modderkruiper (Bijlage II Habitatrich
tlijn), grote modderkruiper (Bijlage II 
Habitat richtlijn), bittervoorn (Bijlage II 
Habitat richtlijn), waterspitsmuis (Rode 
Lijst), glassnijder (Rode Lijst) en varia
bele waterjuffer (Rode Lijst)) en kamsa
lamander (Bijlage II & IV Habitatrichtlijn) 
in regio’s waar 1. deze soort voorkomt 
(de vallei van de Sers kampse beek in 
Wetteren / Wichelen, de Wase cues
ta in Temse / Kruibeke, Honegem in 
Aalst) 2. historische waarnemingen 
gekend zijn (regio Buggenhoutbos).

2019. In totaal werden 22 poelen 
aangepakt in 7 gemeenten, waar
van 7 nieuw aangelegde. 16 van deze 
poelen werden binnen het projectge
bied Gestroomlijnd Landschap Bar
bierbeek – Wase Cuesta (p.21) en de 
poelenplannen Temse en Kruibeke 
aangepakt i.f.v. de kamsalamander. 
Temse voerde reguliere onderhouds
werken uit aan enkele andere poelen. 
RLSD verleende ondersteuning bij 

4 overlegmomenten voor de loka
le poelenwerkgroepen in Temse en 
Kruibeke en organiseerde mee een 
infoavond over amfibieën in Temse op 
19.11.2019. We ondersteunden mee 
de opmaak van het SBP kamsala
mander vanuit de stuurgroep. Via het 
Landschapsloket (p.28) werden 6 poe
len aangepakt. I.h.k.v. Gestroomlijnd 
Landschap Molenbeek – Serskampse 
beek werden 2 nieuwe poelen gereali
seerd. Op initiatief van de milieudien
sten van Temse en Kruibeke speelden 
opnieuw enkele 100den lagereschool
leerlingen het spel ‘Moord in de poel’ 
aan de educatief ingerichte poelen. 

2020. We blijven de poelenwerk
groepen verder ondersteunen, ons in
zetten voor de kamsalamander, aan
vragen via het Landschapsloket (p.28) 
opvolgen en kansen onderzoeken 
voor poelen binnen andere projec
ten zoals Gestroomlijnd Landschap 
(p.21). We streven ernaar om 5jaar
lijks alle poelen te bezoeken die we 
ooit onder handen namen (meer dan 
300!). Zo verzekeren we de duurzame 
instandhouding van de uitgevoerde 
werken én ondersteunen we de eige
naars / beheerders. We volgen verder 
het SBP kamsalamander op.

“Om de populaties van watergebonden planten en dieren te 
bevorderen, graven we nieuwe poelen op kansrijke plaatsen of 
herstellen we verwaarloosde poelen. Een poel is een typisch en 

waardevol landschapselement in onze streek.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
ROBBERT SCHEPERS & ROBIN VAN HEGHE

POELENPROJECT

INITIATIEFNEMER
RLSD i.s.m. met lokale 

poelen werkgroepen.

STARTJAAR
2008.

PARTNERS 
Provincies, 

gemeentebesturen, 
natuurverenigingen , 

landbouwverenigingen, 
Wildbeheereenheden.

FINANCIERING
We zetten verschillende 

subsidiekanalen in. Voor 
poelen die bijdragen 

aan het leefgebied van 
bepaalde bedreigde soorten 

zoals kamsalamander 
zijn er mogelijkheden 

via soortenbescherming 
van de Provincie Oost

Vlaanderen en subsidies 
rond Natura 2000 van ANB. 

Andere kanalen zijn o.a. 
Gestroomlijnd landschap, 

landschapszorg van de 
provincies, KLEsubsidies 
van gemeenten, bijdragen 
van gemeenten en private 

eigenaars, … 

NATUUR
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2019
 Deze projecten werden uitge

voerd door de betrokken partners: 
1. Ontwikkeling Krabbenscheervege
taties in de Damvallei (3.365,6 euro): 
Natuurpunt Damvallei plaatste een 
raster ter bescherming van zeld
zame krabbenscheervegetaties te
gen vraat. 2. Steenuil in het Waasland 
(1.261,6 euro): Uilenwerkgroep Waas
land maakte en plaatste o.a. ver
schillende nestkasten voor steenuil 
en maakte educatieve folders op. 3. 
Steen en kerkuilenproject (1.065,38 
euro): Uilenwerkgroep vzw Durme 
maakte en plaatse verschillende 
nestkasten in haar werkingsgebied. 
4. Soortenbescherming in de Geel
stervallei (547,9 euro): Natuurpunt 
Lede werkte een project uit rond 
steenuil en eikelmuis. 5. Heischraal 
grasland Molsbergen (3.600 euro): 
Vzw Durme herstelde heischraal 
grasland en voerde enkele werken 
uit i.f.v. een herbebossing. 6. Her
stel hydrologie Meirdam (3.200 euro): 
Natuurpunt Dendermonding plaat
ste een stuw om de waterpeilen 
beter te kunnen beheren i.f.v. dot
terbloemgrasland. 7. Huis en gier
zwaluwproject (4.181 euro): RLSD 
voerde een kuisactie uit van mest

planken en plaatste verschillende 
nieuwe kunstnesten en nestkasten 
verspreid over het werkingsgebied. 
8. Vleermuizenproject (2.778,53 
euro): RLSD werkte verschillende 
projecten uit rond vleermuizen (o.a. 
vleermuisvriendelijke renovaties 
kerken). 9. Steenuilenproject (500 
euro): Steenuilenwerkgroep Mid
denSchelde plaatste verschillende 
steenuilenkasten in haar werkings
gebied.

2020
 Deze projecten zullen worden 

uitge voerd: 
1. Herstel open landschap voor 
weidevogels in de Kalkense meer
sen (8.112 euro): Natuurpunt Schel
deland. 2. Herstel van sloten in 
Daknamse meersen (1.200 euro): 
Natuurpunt Waasland – kern 
Lokeren. 3. Steen en kerkuilenpro
ject (1.158,4 euro): Uilenwerkgroep 
vzw Durme. 4. Herstel van sloten 
in het Molsbroek (3.600 euro): vzw 
Durme. 5. Steenuilenproject (752 
euro): Steenuilenwerkgroep Mid
denSchelde. 6. Vleermuizenproj
ect (4.000 euro): RLSD en partners.  
7. Weidevogelproject (1.200 euro): 
RLSD en partners.

“Met soortenbeschermingssubsidies stimuleert de Provincie Oost- 
Vlaanderen de samenwerking tussen Regionale Landschappen, 

Bosgroepen en lokale natuur- en milieuverenigingen om concrete en 
duurzame resultaten op het terrein te realiseren voor typische of 

bedreigde Oost-Vlaamse planten en dieren.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
ROBBERT SCHEPERS

INITIATIEFNEMER
Provincie OostVlaanderen.

STARTJAAR
2015.

PARTNERS 
Provincie OostVlaanderen, 

gemeenten en natuur en 
milieuverenigingen binnen 

het
werkingsgebied van RLSD.

FINANCIERING
Provincie OostVlaanderen: 

20.000 euro.
Enerzijds ondersteunt RLSD 

partners bij het opstellen 
en uitvoeren van projecten. 

Anderzijds ondersteunt 
RLSD de provincie bij de 

coördinatie van het budget, 
zodat dit budget zo goed 
mogelijk besteed wordt.

NATUUR
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“Vleermuizen zijn ambassadeurs van een mooi, kleinschalig landschap 
met veel KLE’s. Verschillende vleermuissoorten staan op de Rode Lijst 

en alle soorten zijn Europees beschermd. Door de inrichting van zomer- 
en winterverblijfplaatsen te combineren met inrichtingen en beheer in 
het omliggende landschap, willen we het leefgebied van vleermuizen 

versterken binnen ons werkingsgebied.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
ROBBERT SCHEPERS

VLEERMUIZEN

DOELSOORTEN.  (p.57) 
Laatvlieger, franjestaart, gewone / 
grijze, ruige / gewone dwerg, water, 
brandts / gewone baard, ingekorven, 
meer, mops en rosse vleermuis. 
Alle soorten staan op Bijlage 4 van de 
habitatricht lijn. Ingekorven, mops en 
meervleermuis staan ook op Bijlage 2. 
Laatvlieger, grijze grootoor, ingekor
ven, meer en rosse vleermuis staan 
ook op de Rode Lijst. In 2019 werd de 
ijskelder van Opdorp verder afgewerkt 
met eiken deuren. In november werd 
al de eerste grootoorvleermuis gespot! 
Voor de Schans van Landmolen (Krui
beke) wordt een beheerplan opgesteld, 
RLSD begeleidt de eigenaar samen 
met Natuurpunt. RLSD verkreeg via 
de Provincie Antwerpen een subsidie 
om een bunker aan SintPietersburcht 
te optimaliseren en een vleermuizen
toren te plaatsen (beiden in Puurs
SintAmands). RLSD begeleidt een 
studente van Odisee hogeschool die 
een bachelorproef opstelt over vleer
muizen op kerkzolders. I.h.k.v. de in
ventarisatie van zomerverblijfplaatsen 
werden in 2019 nog 17 kerkzolders 
geïnventariseerd (aanwezigheid / ge
schiktheid). RLSD begeleidt de archi
tecten en bouwheer bij de vleermuis
vriendelijke renovatie van de kerken in 

Belsele (SintNiklaas), Schoonaarde 
en Mespelare (Dendermonde). Om de 
impact van verlichting op vleermuizen
populaties te beperken, ondersteunt 
RLSD gemeenten met advies over 
lichtplannen en aangepaste verlich
ting (p.59). Met een infomoment voor 
Monumentenwacht OostVlaanderen 
bevorderde RLSD meer kennisuitwis
seling en werd vleermuisbescherming 
in de praktijk gezet. Dit initiatief kon op 
heel wat interesse rekenen en bevor
dert een nauwere samenwerking. De 
projecten in PuursSintAmands wor
den uitgevoerd in 2020. Daarnaast 
zetten we verder in op inventarisatie 
van kerkzolders en de begeleiding van 
kerkfabrieken, gemeenten en archi
tecten. Voor de geïnventariseerde ker
ken uit 2019 wordt een verslag opge
maakt. I.h.k.v. SBP vleermuizen wordt 
DNAonderzoek uitgevoerd op de inge
zamelde vleermuiskeutels. Voor som
mige locaties zullen direct voorstellen 
voor vleermuisvriendelijke inrichtin
gen meegenomen worden bij geplan
de werken (bv. Aalst). Opties voor het 
inrichten van winterverblijfplaatsen 
worden onderzocht en uitgewerkt. 
De link met lichtvervuiling is nooit 
ver weg (p.59). Het Natuurloket (p.61) 
behandelt vragen over vleermuizen. 

INITIATIEFNEMER
RLSD.

STARTJAAR
2016.

PARTNERS 
Vleermuizenwerkgroep 

Natuurpunt, Vespertilio vzw, 
Agentschap voor Natuur en 
Bos, Agentschap Onroerend 

erfgoed, Monumentenwacht, 
gemeenten, kerkfabriek

en, natuurverenigingen en 
private eigenaars. 

FINANCIERING
Voor de werking rond 

vleermuizen wordt een 
combinatie van middelen 
ingezet met o.a. invester

ingssubsidies natuur (ANB), 
soortenbeschermingssub

sidie (Provincie OostVlaan
deren), subsidies via de 

overeenkomsten tussen de 
Provincies en ANB, cofi

nanciering van gemeenten, 
private eigenaars, … 

NATUUR
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WEIDEVOGELS

DOELSOORTEN

 (p.57) Binnen dit project rich
ten we ons in het bijzonder op Rode 
Lijstsoorten grutto, kievit, kwartel
koning (ook Vogelrichtlijn), paapje 
(Rode lijst), graspieper en andere 
vogels zoals slobeend (Vogelricht
lijn), scholekster, gele kwikstaart en 
roodborsttapuit. 

2019

Omwille van de verdere aankoop van 
percelen i.h.k.v. het Sigmaplan werd 
de subsidie voor gruttobeheer in de 
Kalkense Meersen stopgezet door 
ANB. 

RLSD werkte wel verder rond de be
scherming van nesten en kuikens 
buiten Kalkense meersen. 

In 2019 deden 2 landbouwers en 3 
vrijwilligers aan nest en kuikenbe
scherming op 7,8 hectare landbouw
grond. De percelen liggen verspreid 
in de Koningskouter en Kleit (beiden 
in Berlare, in de ruime omgeving van 
de Kalkense Meersen). Hier vinden 
we satellietpopulaties terug van res
pectievelijk grutto en kievit. Er wer

den minstens 1 gruttonest en 5 kie
vitsnesten beschermd. Ook andere 
akkervogels zoals gele kwikstaart en 
veldleeuwerik profiteren mee op die 
percelen. 

RLSD zit mee in de stuurgroep voor 
de opmaak van het soortenbescher
mingsprogramma (SBP) weidevo
gels.

2020 

De bescherming van nesten en kui
kens blijft lopen in zijn huidige vorm. 
Samen met de provincie bekijken we 
de mogelijkheden in Peyzershoek te 
Wetteren. Met eigen middelen zullen 
we inspelen op onverwachte kansen 
die zich in de loop van het jaar voor
doen. RLSD ondersteunt verder de 
opmaak van het SBP weidevogels.

 “De grote riviervalleien binnen ons werkingsgebied zijn belangrijke 
leefgebieden voor verschillende soorten weidevogels. Om hun 

broedpopulatie te helpen in stand houden en uitbreiden, zetten we 
ons samen met landbouwers en vrijwilligers in om ze te beschermen.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
ROBBERT SCHEPERS

INITIATIEFNEMER
RLSD en binnen de Kalkense 

meersen ook Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB).

STARTJAAR
2007.

PARTNERS
Landbouwers, Natuurpunt 
Scheldeland, vzw Durme, 

Provincie OostVlaanderen, 
Agentschap voor Natuur 

en Bos, Vlaamse 
Landmaatschappij.

.
FINANCIERING

RLSD voorziet uit eigen 
middelen een structureel 

bedrag voor tijdelijke adhoc
maatregelen rond soorten
bescherming om te kunnen 

inspelen op onverwachte 
kansen. In 2020 wordt ook 
een deel soortenbescher

mingssubisidie van Provincie 
OostVlaanderen ingezet.
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“Het zwaluwsubsidiereglement dat we opstelden stroomlijnt de 
reglementen van verschillende gemeenten. Momenteel voorzien 16 
gemeenten subsidies voor bewoonde huis- en boerenzwaluwnesten. 

Voor gierzwaluwen keren 6 gemeenten een jaarlijkse subsidie uit voor 
bewoonde nesten, 7 gemeenten bieden een eenmalige subsidie aan voor 

nestgelegenheden.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
ROBIN VAN HEGHE

ZWALUWEN - SUBSIDIEREGLEMENT

2019

Ter controle gingen we langs bij 96 
van de 206 subsidieaanvragers in 7 
gemeenten. Daarnaast zijn er 9 ge
meenten met een subsidie reglement 
die zelf of met de hulp van vrijwilli
gers de controle uitvoeren. De re
sultaten raadplegen kan bij de be
treffende gemeenten. Tijdens de 
controles krijgen nieuwe gastheren 
die dit wensen een zwaluwplaquet
te overhandigd die opgehangen kan 
worden aan de gevel. 

2020

We zetten deze actie voort in de ge
meenten met een subsidieregle
ment. De controles in eigen beheer 
bouwen we verder af. Samen met de 
gemeenten gaan we op zoek naar 
vrijwilligers. Per gemeente volgen 
we de subsidiereglementering als
ook het team van controleurs op. 
Verder blijven we gemeenten sti
muleren om inwoners te informeren 
over de subsidies en zwaluwen in het 
algemeen. 

INITIATIEFNEMER
RLSD.

STARTJAAR
2006.

PARTNERS 
Gemeentebesturen 

Aalst, Berlare, Bornem, 
Buggenhout, Dendermonde, 

Hamme, Kruibeke, 
Laarne, Lede, Lebbeke, 

PuursSintAmands, Sint
Niklaas, Waasmunster, 
Wetteren, Wichelen en 

Zele. Bijkomend: vrijwillige 
zwaluwcontroleurs.

FINANCIERING
Gemeentelijke subsidies 

en eigen middelen RLSD.
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2019

We volgen de populatie op via de con
troles i.h.k.v. de gemeentelijke sub
sidiereglementen en adviseren land
bouwers over maatregelen die ze zelf 
kunnen nemen om de boerenzwalu
wen te ondersteunen. Waar het zin
vol is, voorzien we kunstnesten. Dit 
jaar konden we zo 6 nestkommetjes 
ter beschikking stellen. 

2020

We zetten de actie verder via het 
Natuurloket (p.61). Daarbij volgen 
we het gebruik van de kunstnesten 
sporadisch op tijdens de controles 
voor zwaluwsubsidies. Adviesvragen 
die ons via het Natuurloket (p.61) en 
NMEloket (p.46) bereiken zullen we 
zorgvuldig opvolgen. Via onze com
municatiekanalen trachten we de 
problematiek van renovatiewerken 
aan stallen in de kijker te zetten. Mo
gelijks kan dit in samenwerking met 
gemeentebesturen en de dienst ver
gunningen.

“We adviseren particulieren en landbouwers met 
verbouwingsplannen over beschermde boerenzwaluwnesten 
en bieden ook kunstnesten aan. Samen met de betrokken 

gemeenten willen we de achteruitgang van de broedpopulatie 
afremmen en indien mogelijk zelfs de populatie doen toenemen.” 

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
ROBIN VAN HEGHE

BOERENZWALUWEN

INITIATIEFNEMER
RLSD.

STARTJAAR
2010.

PARTNERS
Landbouworganisaties, 

lokale natuurverenigingen 
(lokale afdelingen 

Natuurpunt, vzw Durme) en 
Vlaamse Landmaatschappij. 

FINANCIERING
Eigen middelen RLSD.

NATUUR
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2019

We gaven advies voor behoud van 
gierzwaluwbroedplaatsen in Wette
ren, Dendermonde en Hamme. Bij 
Koninklijk Atheneum Dendermonde 
bevestigden we met de steun van 
Stad Dendermonde 20 gierzwaluw
kasten om zo de kans op succesvol 
behoud van de grote kolonie van het 
naastliggende Ariagebouw (GO! Ta
lent) vergroten, aangezien daar in
grijpend zal worden gerenoveerd. 

2020

In Waasmunster worden inbouwnest
kasten voorzien in een fabrieks
schouw. In Dendermonde hopen we 
in drie nieuwbouw en renovatiepro
jecten duurzame voorzieningen voor 
gierzwaluw te laten realiseren, de 
eerste gesprekken hierover lopen. In 
Lede wordt een kerktoren gierzwa
luwvriendelijk ingericht. We willen 
verder inbouwstenen promoten bij 
architecten, bouwverenigingen en 
projectpromotoren maar ook hoger 
mikken om de principes van na
tuurinclusief bouwen (p.60) zo breed 
mogelijk te laten toepassen.

“Door renovaties van gebouwen verdwijnen dikwijls de 
nestplaatsen van gierzwaluwen. Met gericht advies over 

nestkasten en inbouwstenen willen we samen met gemeenten de 
achteruitgang van de broedpopulatie afremmen.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
ROBIN VAN HEGHE

GIERZWALUWEN

INITIATIEFNEMER
RLSD.

STARTJAAR
2010.

PARTNERS
Alle gemeenten binnen 
ons werkingsgebied en 

Provincies OostVlaanderen 
en Antwerpen.

FINANCIERING
Soortbeschermingssubsidie

en eigen middelen RLSD.

NATUUR

©
 V

IL
D

AP
H

O
TO

 
 Y

VE
S 

AD
AM

S

TERUG



P.70

“Door gratis kunstnesten voor huiszwaluwen aan te bieden en die ook 
te plaatsen op geschikte locaties, willen we samen met de betrokken 

gemeenten de achteruitgang van de broedpopulatie afremmen en 
indien mogelijk zelfs de populatie doen toenemen. Bijkomend adviseren 

we particulieren met verbouwingsplannen.” 

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
ROBIN VAN HEGHE

HUISZWALUWEN

2019 

Tijdens de tweejaarlijkse kuisactie in 
februari hingen we 30 nieuwe kunst
nesten op. Binnen het Natuurloket 
(p.61) kregen we 31 verschillende 
vragen over zwaluwen. In de mees
te gevallen gaat het over huiszwaluw 
en informatie over huiszwaluwtillen. 
Daarnaast gingen we 12 keer ter 
plaatse voor specifiek advies, voor
bereiding van aanvragen tot afwijking 
op het soortenbesluit bij renovaties 
en opvolging van de werken. Maar 
2019 was vooral het jaar van de be
zette zwaluwtillen! De zwaluwtil in 
Wetteren was nog maar net geplaatst 
door de gemeente i.s.m. RLSD of ze 
werd in gebruik genomen door enke
le koppeltjes. Zo mogelijk nog straf
fer: tijdens het eerste broedseizoen 
na plaatsing van de nieuwe fiets- en 
voetgangersbrug door DVW nv met 
3 voor huiszwaluw ontworpen uit
sparingen, zijn alle kunstnesten on
middellijk in gebruik en bouwen ze 
zelf al natuurlijke nestjes bij! Dankzij 
het lokgeluid aangebracht door Na
tuurpunt Waasland kern Kruin i.s.m. 
RLSD op de til in Rupelmonde werd 
ook die til na enkele jaren in gebruik 
genomen. 

2020

Dit jaar bereiden we kuisactie 2021 
voor. In (delen van) kolonies waar 
nog niet proactief werd gewerkt 
door RLSD, trachten we acties op 
poten te zetten om extra veel nieuwe 
kunstnesten te kunnen bevestigen: 
Destelbergen, Melle, Lede, Lebbeke, 
Buggenhout, StAnna, Hoogstraat 
in Hamme, Moleken in Wichelen, …. 
Adviesvragen via het Natuur (p.61) 
en NMEloket (p.46) worden zorgvul
dig opgevolgd. 

INITIATIEFNEMER
RLSD.

STARTJAAR
2006.

PARTNERS 
Alle gemeenten binnen ons 
werkingsgebied, Provincies 

OostVlaanderen en 
Antwerpen.

FINANCIERING
Soortenbeschermings

subsidies en eigen middelen 
RLSD.
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“Sinds 2018 zetten 8 gemeenten langs de Schelde in op de zorg voor 
hun onroerend erfgoed, dankzij de oprichting van een Intergemeentelijke 

Onroerend Erfgoeddienst (IOED). In 2019 werd de dienstverlening op 
punt gesteld en verder uitgerold. Volgend jaar, in 2020, hopen we 

Wichelen als 9de lid te verwelkomen bij IOED Schelde-Durme.”

ERFGOEDDIENST (IOED)

INITIATIEFNEMER
RLSD i.s.m. Berlare, 

Buggenhout, Dendermonde, 
Hamme, Laarne, Lebbeke, 

Weteren en Zele.

PERIODE
2018  2020.

PARTNERS 
Agentschap Onroerend 

Erfgoed.

FINANCIERING
90.234 euro.

ERFGOED

Met de Schelde als blauwe draad 
getuigt de regio al millennia van 
menselijke aanwezigheid. Die cul
tuurhistorische ontwikkeling zicht
baar maken en integreren in de 
hedendaagse leefomgeving is een 
opdracht die de gemeenten Berlare, 
Buggenhout, Hamme, Laarne, Leb
beke, Wetteren en Zele en stad Den
dermonde graag op zich nemen. Zij 
grepen de kans die de Vlaamse over
heid bood om hierbij de ondersteun
ing te krijgen van een Intergemeente
lijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED). 
Deze gemeenten en stad werken 
al samen op aangrenzende terrei
nen, onder andere in ons Regionaal 
Landschap en in het cultureelerf
goedconvenant (erfgoedcel) Land van 
Dendermonde. Samenwerking rond 
onroerend erfgoed was een volgende 
stap in het zorgzaam en weloverwo
gen omgaan met erfgoed. Regionaal 
Landschap ScheldeDurme koestert 
natuurlijk, bouwkundig en archeo
logisch erfgoed als blikvanger in het 
landschap of als stille getuigen van 
een oud gebruik of verhaal. Zo bouwt 
RLSD mee aan een mooier landschap 
en een sterkere streekidentiteit. Zo
dat iedere generatie zich thuis blijft 
voelen in ons landschap. 

Als initiatiefnemer krijgt ons Re
gionaal Landschap sinds 2018 mid
delen om erfgoedcoördinator Steffi 
Coppens en deeltijdse medewerker 
Audrey Jansseune in dienst te ne
men. Vanaf 2019 versterkt project
medewerker communicatie Marjoke 
Lanckriet deeltijds het IOEDteam. 
De klemtoon ligt op een loketfunctie 
over onroerend erfgoed enerzijds en 
het opnemen van een adviserende rol 
voor gemeentelijke diensten ander
zijds. Daarnaast werd de inventaris 
van bouwkundig erfgoed al gedeelte
lijk geactualiseerd om zicht te krijgen 
op de staat van het erfgoed dat van
daag nog aanwezig is in onze regio. In 
2019 werden ook tal van publieksac
ties georganiseerd, vaak samen met 
RLSD, om het draagvlak voor erfgoed 
te versterken. We bereidden ook een 
nieuwe subsidieaanvraag (20212026) 
en de toetreding van Wichelen voor. In 
2020 hopen we de slagkracht van onze 
gemeenten te vergroten op vlak van 
erfgoedzorg. We zetten nog sterker in 
op communicatie en onze bekendheid 
bij particulieren en verenigingen met 
een eigen website. Dankzij lezingen, 
wandelingen en publieksmomen ten 
tijdens opgravingen timmeren we 
verder aan een breder draagvlak.

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
STEFFI COPPENS, AUDREY JANSSEUNE & MARJOKE LANCKRIET
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https://issuu.com/rlsd/docs/lsk_2019_voorjaar_online
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REGIO AANGESLOTEN GEMEENTEN

“In 2019 was RLSD actief in de volgende 20 gemeenten: 
Aalst, Berlare, Bornem, Buggenhout, Dendermonde, Destelbergen, Hamme, 
Kruibeke, Laarne, Lebbeke, Lede, Melle, Puurs-Sint-Amands, Sint-Niklaas, 

Temse, Waasmunster, Wetteren, Wichelen, Zele en Zwijndrecht. Dit 
werkingsgebied omvat ruwweg de gemeenten langs de getij beïnvloede 

Zeeschelde en Durme, aangevuld met Sint-Niklaas en Aalst. In 2020 
keurde de Algemene Vergadering de toetreding van Lokeren en 

Sint-Gillis-Waas goed, de effectieve opstart van de inhoudelijke werking 
start per januari 2021.”

BRON: HTTP://WWW.IBZ.RRN.FGOV.BE 

OPPERVLAKTE (HA) AANTAL INWONERS

7.812 87.204

3.782 15.090

4.576 21.347

2.525 14.652

5.567 45.849

2.656 18.525

4.021 24.930

3.207 16.842

3.342 12.367

2.692 19.531

2.969 18.864

6.750 42.044

1.534 11.803

4.899 26.134

5.498 19.499

8.380 78.520

3.992 30.166

3.193 10.929

3.668 25.936

2.287 11.643

3.306 21.322

1.782 19.146

88.438 592.343

22 GEMEENTEN

Aalst

Berlare

Bornem

Buggenhout

Dendermonde

Destelbergen

Hamme

Kruibeke

Laarne

Lebbeke

Lede

Lokeren (vanaf 22.06.2020)

Melle

PuursSintAmands

SintGillisWaas (vanaf 22.06.2020)

SintNiklaas

Temse

Waasmunster

Wetteren

Wichelen

Zele

Zwijndrecht

01.01.2020
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AANGESLOTEN GEMEENTEN
STREEKIDENTITEIT

Het werkingsgebied RLSD om
vat nagenoeg het volledige door 
zoet water beïnvloedde deel 
van het Schelde estuarium en 
vormt dan ook grotendeels een 
landschappelijk samenhangend 
geheel. De regio roept een aan
tal zeer karakteristieke beelden 
van landschappen en biotopen 
op: zoetwatergetijderivieren met 
hun slikken en schorren, dijken, 
meersen, rivierbegeleidende 
bos sen, rivierduinen, wielen 
ter hoog te van dijkdoorbraken, 
knotbomenrijen, waterplassen 
en turfputten. Aan dit land
schap zijn bovendien heel wat 
karakteristieke cultuurelemen
ten verbonden zoals voetveren, 
griendenteelt, vloeiweiden en 

rietsnijderijen. Het karakteris
tieke Scheldelandschap met zijn 
unieke natuurwaarden stopt niet 
aan de provinciegrens. Het wer
kingsgebied van RLSD strekt 
zich dan ook uit over de provin
cies Antwerpen én OostVlaan
deren. RLSD vormt hiermee het 
enige provinciegrensoverschrij
dende Regionale Landschap in 
Vlaanderen. 

22 GEMEENTEN

Door de Interne Staatshervor
ming zijn de Regionale Land
schappen in Vlaanderen per 2014 
overgedragen van het Vlaamse, 
naar het provinciale bestuurs
ni veau. Provincie OostVlaan
deren, Provincie Antwerpen en 
het Regionaal Landschap gaan 

dus nauwer samenwerken. 
Beide provinciebesturen willen 
graag het werkingsgebied van 
ons Regio naal Landschap verder 
uitbreiden, zodat meer inwoners 
en verenigingen kunnen mee
werken aan onze projecten. Tij
dens de Algemene Vergadering 
van 22 juni 2020 werd de toe
treding van de stad Lokeren en 
de gemeente SintGillisWaas 
goedgekeurd. Ons werkingsge
bied telt in totaal 22 aangesloten 
gemeenten, waarvan één fusie
gemeente (PuursSintAmands)

HUISVESTING 

Sinds juni 2018 bevinden onze 
kantoren zich in het oude ge
meentehuis van Wetteren, gele
gen op de Markt. 

WERKINGSGEBIED VANAF 22.06.2020                 (22 GEMEENTEN) 

Sinds eindejaar 2018 kan het 
RLSDteam zich verplaatsen met 
een elektrische wagen. Het gaat 
om een deelauto van Partago, 
die buiten de kantooruren, in het 
weekend en op feestdagen ook 
beschikbaar is voor alle Wette
raars. Ons Regionaal Landschap, 
de gemeente Wetteren en het 
autodeelsysteem Partago von
den elkaar helemaal in dit con
cept en kunnen rekenen op de 
financiële steun van de Provincie 
OostVlaanderen en het project 
‘Energieambassa deurs’. Intussen 
leggen 11 RLSDmedewerkers 
maandelijks ruim 500 elektrische 
kilometers af en zijn 7 Wetteraars 
overtuigd van de voordelen van 
het elektrisch deelautorijden.
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BESTUUR ALLE SECTOREN SAMEN

VOORZITTER
Riet Gillis (Provincie OostVlaanderen, gedeputeerde) 

ONDERVOORZITTER
Paul Cerpentier (Algemeen Boerensyndicaat vzw)

1. 57 werkende leden (57 organisaties, 57 bestuurders)

Provincie OOSTVLAANDEREN: 
Riet Gillis | Walter Roggeman  Koen Roman | An Vervliet
Provincie ANTWERPEN: 
Jan De Haes | Marleen Van Hauteghem  Kathleen Helsen
Stad AALST: Katrien Beulens  Eddy Couckuyt
Gemeente BERLARE: Urbain Van Boven  Cindy Roelandt
Gemeente BORNEM: Brecht Sohier  Bernadette Boeykens
Gemeente BUGGENHOUT: Geert Hermans  Geert Mannaert
Stad DENDERMONDE: Nele Cleemput  Martine Van Hauwermeiren
Gemeente DESTELBERGEN: Michael Vercruyssen  Wim Raman 
Gemeente HAMME: Lotte Peeters  Tom Vermeire
Gemeente KRUIBEKE: Catherine Hermans  Caroline Vermeulen
Gemeente LAARNE: Frank Janssens  Igor Rogiers 
Gemeente LEBBEKE: Maria Van Keer  Reinout De Mol
Gemeente LEDE: Bart Heestermans - Ann-Sofie ‘D hondt
Stad LOKEREN: Filip Liebaut  Marina Van Hoorick
Gemeente MELLE: Frederik De Buck  Anne Dalemans
Gemeente PUURSSINTAMANDS: Alex Goethals  Anne De Ron
Gemeente SINTGILLISWAAS: nog te bepalen
Stad SINTNIKLAAS: Wout De Meester  Filip Baeyens 
Gemeente TEMSE: Hans Cools  Patrick Vermeulen
Gemeente WAASMUNSTER: Guido De Cock  Renaat Decorte
Gemeente WETTEREN: Piet Van Heddeghem  Claudine De Pauw
Gemeente WICHELEN: Eric Jacobs  Kristof De Smet
Gemeente ZELE: Francis De Donder  Jos Withofs
Gemeente ZWIJNDRECHT: Steven Vervaet  Bruno Byl

ACTIECOMITÉ TER BEVEILIGING VAN HET LEEFMILIEU OP DE LINKER OEVER EN 
HET WAASLAND (ABLLO) VZW: Jenny De Laet  Hans Van Dooren
DE BARBIERGIDSEN: Freddy Moorthamer  Nine Van Hoyweghen 
GRENZELOZE SCHELDE VZW: Dolores Baïta
KONINKLIJKE VERENIGING VOOR NATUUR EN STEDENSCHOON VZW: 
Rutger Steenmeijer

GROEP A   
OVERHEDEN (24)

GROEP B
NATUUR (20)

A) ALGEMENE VERGADERING (VANAF 22.06.2020)Geeft richting aan wat RLSD doet 
en bewaakt de budgetten

TERUG
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ALLE SECTOREN SAMEN

LEEFMILIEU WETTEREN VZW: Patrick Schrooten 
MILIEUVERENIGING DE RAAKLIJN: Firmin De Beleyr  Jan Van Damme 
NATUURPUNT LEDE: Yvette Saerens  Eddy Pieters 
NATUURPUNT VZW AFDELING AALST: Magda De Wolf  Daan Stemgee 
NATUURPUNT VZW AFDELING BOVENSCHELDE: 
Rudy De Mol  Lieve Van Acker 
NATUURPUNT VZW AFDELING DENDERMONDING: 
Bart Dierickx  Mikol De Decker
NATUURPUNT VZW AFDELING KLEINBRABANT: 
Paul Segers  Erika Van den Bergh 
NATUURPUNT VZW AFDELING ‘S HEERENBOSCH: 
Graziella De Ros  Annelies D’ Hollander 
NATUURPUNT VZW AFDELING SCHELDELAND: 
Lieve Van Bockstael  Rita Vandenberghe 
NATUURPUNT VZW KERN SCOUSELE: 
Nine Van Hoyweghen  Dirk De Roose
NATUURPUNT WAASLAND VZW AFDELING KERN ZUID: 
Gustaaf Lerno  Eddy De Taey 
NATUURPUNT VZW KERN HAMME: 
François D’hollander  Frans Van Havermaet
NATUURPUNT WAASLAND VZW KERN KRUIN: 
Paul Volckerick  Gilbert Smet
ONS STREVEN VZW:
Julien Rotthier
REGIONALE AKTIEGROEP LEEFMILIEU DENDER EN SCHELDE (RALDES) VZW:
Wouter Jacob  Bart Thibau
VZW DURME: Geert De Smet  Franki D’haese

LANDBOUW
ALGEMEEN BOERENSYNDICAAT VZW: Paul Cerpentier  Aloys Van Goethem
BOERENBOND OOSTVLAANDEREN: Matthias Vercauteren  Maarten Stuer
BOERENBOND ANTWERPEN: Evi Van Camp
LANDELIJKE GILDEN OOSTVLAANDEREN: Willem Mesuere  Tania Vis
LANDELIJKE GILDEN ANTWERPEN: nog te bepalen

RECREATIE EN TOERISME
TOERISME OOSTVLAANDEREN (TOV) VZW: Pierre Goffaux  Katia Versieck
TOERISME SCHELDELAND VZW: Gilles Facon  Marilou Dubois
TOERISME WAASLAND VZW: Els Maes  Heidi Schaght
TOERISME KLEINBRABANT – SCHELDELAND: Erik Verheyen  Mark Vervoort
PASAR WAAS & DENDER: Alain Segers  Walter Vermeulen

GROEP C 
LANDBOUW - RECREATIE

& TOERISME - WBE’S (13)
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WILDBEHEEREENHEDEN
WILDBEHEERSEENHEID DURMEVALLEI VZW: 
Hugo Geerinck  Patrick Van Geyte
WILDBEHEERSEENHEID SCALDIANA: Willy Van Hoey  Walter Vermeire
WILDBEHEERSEENHEID WAAS EN DURME VZW: 
Paul De Schepper  Hubert Elewaut

1. 2 toegetreden leden

BOSGROEP ANTWERPEN ZUID VZW: 
Kathleen Vanderheyden  Andy Van de Vijver
LANDELIJK VLAANDEREN: 
Alec van Havre  Renaud de Kerchove de Denterghem

2. 19 adviserende instanties

DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ: Katrien Janssen
Stad AALST: Jens De Bruycker 
Gemeente BERLARE – MILIEUDIENST: Nathalie Lemaire
Gemeente BORNEM – MILIEUDIENST: Cathy Vermeulen
Gemeente BUGGENHOUT: Ingrid Olbrechts 
Stad DENDERMONDE – MILIEUDIENST: Iris Uyttersprot  Inge Smolders
Gemeente HAMME – MILIEUDIENST: Dirk Vermorgen  Mireille Vermeiren
Gemeente KRUIBEKE – MILIEUDIENST: Katrien Cornu
Gemeente LAARNE – MILIEUDIENST: Veerle Gevaert  Renaat Verstuyft
Gemeente LEBBEKE: Nathalie Willems 
Gemeente PUURSSINTAMANDS: Ronny Segers  Kristin Moens
Stad SINTNIKLAAS: Jan Verheyden 
Gemeente TEMSE – MILIEUDIENST: Franky Eeckelaert  Wim Vereecken
Gemeente WETTEREN – MILIEUDIENST: Kristel Spruyt
Gemeente WICHELEN – MILIEUDIENST: Brecht Looman
Gemeente ZELE – MILIEUDIENST: Peter D’haese  MarieThérèse Poppe
PROVINCIE ANTWERPEN – DIENST MILIEU EN NATUUR: 
Hilde Van Look  Dirk Vandenbussche
PROVINCIE OOSTVLAANDEREN DIENST MILIEUPLANNING, MILIEU 
ONDERSTEUNING EN NATUURONTWIKKELING: Didier Van Brussel
VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM): 
Leen Van Nieuwenburgh  Ann De Grande
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VOORZITTER
Riet Gillis (Provincie OostVlaanderen, gedeputeerde) 

ONDERVOORZITTER
Paul Cerpentier (Algemeen Boerensyndicaat vzw)

1. 48 werkende leden

Provincie ANTWERPEN: Jan De Haes, Marleen Van Hauteghem 
Provincie OOSTVLAANDEREN: Riet Gillis, Walter Roggeman
Stad AALST: Katrien Beulens 
Gemeente BERLARE: Urbain Van Boven
Gemeente BORNEM: Brecht Sohier
Gemeente BUGGENHOUT: Geert Hermans
Stad DENDERMONDE: Nele Cleemput
Gemeente DESTELBERGEN: Michael Vercruyssen
Gemeente HAMME: Lotte Peeters
Gemeente LAARNE: Frank Janssens
Gemeente LEBBEKE: Maria Van Keer 
Gemeente LEDE: Bart Heestermans 
Gemeente KRUIBEKE: Catherine Hermans
Stad LOKEREN: Filip Liebaut
Gemeente MELLE: Frederik De Buck
Gemeente PUURSSINTAMANDS: Alex Goethals
Gemeente SINTGILLISWAAS: nog te bepalen
Stad SINTNIKLAAS: Wout De Meester 
Gemeente TEMSE: Hans Cools 
Gemeente WAASMUNSTER: Guido De Cock
Gemeente WETTEREN: Piet Van Heddeghem
Gemeente WICHELEN: Eric Jacobs 
Gemeente ZELE: Francis De Donder
Gemeente ZWIJNDRECHT: Steven Vervaet

ACTIECOMITÉ TER BEVEILIGING VAN HET LEEFMILIEU OP DE LINKER OEVER EN 
HET WAASLAND (ABLLO) VZW: Jenny De Laet 
BOERENNATUUR VLAANDEREN: Mathias D’Hooghe
DE BARBIERGIDSEN: Freddy Moorthamer
MILIEUVERENIGING DE RAAKLIJN: Firmin De Beleyr 
NATUURPUNT LEDE: Yvette Saerens
NATUURPUNT VZW AFDELING AALST: Magda De Wolf 
NATUURPUNT VZW AFDELING BOVENSCHELDE: Rudy De Mol
NATUURPUNT VZW AFDELING DENDERMONDING: Bart Dierickx
NATUURPUNT VZW AFDELING KLEINBRABANT: Paul Segers

GROEP A
OVERHEDEN 

(24 ORGANISATIES, 
25 BESTUURDERS)

B) BESTUURSORGAAN (VANAF 22.06.2020)

GROEP B
 NATUUR (16)

Volgt dossiers op in naam van 
de Algemene Vergadering
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NATUURPUNT VZW AFDELING ‘S HEERENBOSCH: Graziella De Ros
NATUURPUNT VZW AFDELING SCHELDELAND: Lieve Van Bockstael
NATUURPUNT WAASLAND VZW AFDELING KERN ZUID: Gustaaf Lerno
NATUURPUNT WAASLAND VZW KERN HAMME: François D’Hollander 
NATUURPUNT WAASLAND VZW KERN KRUIN: Paul Volckerick 
NATUURPUNT WAASLAND VZW KERN SCOUSELE: Nine Van Hoyweghen
VZW DURME: Geert De Smet

LANDBOUW
ALGEMEEN BOERENSYNDICAAT VZW: Paul Cerpentier
LANDELIJKE GILDEN OOSTVLAANDEREN: Willem Mesuere
LANDELIJKE GILDEN ANTWERPEN: nog te bepalen
BOERENBOND OOSTVLAANDEREN: Matthias Vercauteren 

RECREATIE EN TOERISME
TOERISME KLEINBRABANT – SCHELDELAND: Erik Verheyen 
TOERISME OOSTVLAANDEREN: Pierre Goffaux
TOERISME SCHELDELAND VZW: Marilou Dubois
TOERISME WAASLAND VZW: Els Maes

WILDBEHEEREENHEDEN
WILDBEHEERSEENHEID SCALDIANA: Willy Van Hoey

GROEP C
LANDBOUW - 

RECREATIE & TOERISME - 
WBE’S (8)
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BUDGET ONZE BEGROTING 2019 & 2020
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“De werking van 2019 sluit af met een positief saldo van 186.801,87 euro. 
De Algemene Vergadering van 22 juni 2020 besliste het voorstel van het 

Bestuursorgaan van 2 maart 2020 te volgen en het positief saldo van 2019 
te reserveren bij de belastingvrije reserves. Er worden geen bijkomende 

stortingen gedaan ter aanvulling van het Sociaal Passief daar deze tegoeden 
minder beschikbaar zijn dan de belastingvrije reserves.”

SITUERING

De begroting 2020 geeft een raming 
van de inkomsten en uitgaven voor 
2020. Beide werden op hoofdlijnen 
besproken op de Algemene Verga
dering van 22.06.2020. Zowel de be
groting 2020 als het boekhoudkundig 
verslag 2019 werden goedgekeurd.  

BALANS- EN
RESULTATENREKENING 2019

De werking van 2019, gestaafd door 
het accountantsverslag, sluit af met 
een positief saldo. We hebben in 
2019 enkele grote subsidies genoten 
voor uitgaven die we reeds hadden 
voorgeschoten

1. BEGELEIDING

De Algemene Vergadering stemde 
ermee in om de overgehouden mid
delen in te zetten voor het stroomlij
nen en versterken van de organisatie. 

2. EIGEN VERMOGEN

Het eigen vermogen van de vzw 
bedroeg op 31.12.2019 in totaal 
776.962,14 euro. Opgebouwd uit 

enerzijds het Sociaal Passief ter 
waarde van 267.517,93 euro en an
derzijds de belastingvrije reserves 
voor een bedrag van 509.444,21 euro. 

3. DUURZAAM BELEID

Budgetcontrole zowel wat de projec
ten als de algemene kosten betreft, 
zonder de werking financieel te be
invloeden, bestendigt dat voor RLSD 
een gezond, duurzaam financieel be
leid een absolute prioriteit is. De ba
lans en resultatenrekening zijn op
genomen in het accountantsrapport. 

4. OPVOLGING PROJECTKOSTEN

Ook in boekjaar 2019 werden de pro
jecten analytisch verwerkt om de 
projectkosten te kunnen opvolgen. 
Een continue analytische opvolging 
van de projecten moet de medewer
kers verder toelaten de budgetten en 
de boekhouding nauwgezet op el
kaar af te stemmen. 

BEGROTING 2020

De Algemene Vergadering keur
de op 22.06.2020 de begroting 2020 
goed. We voorzien voor 2020 in to

taal 2.073.569 euro inkomsten en 
2.046.727 euro uitgaven. Het verschil 
tussen inkomsten en uitgaven be
draagt 26.842 euro positief. 
 
1. ADMINISTRATIE 

Ook in 2020 zal de subsidie en pro
jectadministratie verder toegepast 
worden. Naast de coördinator en de 
medewerker boekhouding en pro
jectadministratie, hoort het ook dat 
elke projectmedewerker zich inwerkt 
in het financiële en administratieve 
luik van zijn of haar projectdossier. 

2. ARCHIEF

Aanvullend maakt RLSD verder werk 
van een archiefsysteem dat uniform 
is in uitvoering en eenvoudig is in 
gebruik. Want elke organisatie heeft 
behoefte aan, en belang bij, een goed 
georganiseerde administratie. 

TERUG
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STRUCURELE MIDDELEN PROVINCIES € 504.308 24,3 %

Provincie Antwerpen € 83.308 17,0 %

Provincie OostVlaanderen € 421.000 83,0 %

STRUCURELE MIDDELEN GEMEENTEN € 195.000 9,4 %

PROJECTMATIGE TUSSENKOMST LONEN € 252.670 12,2 %

PROJECTMIDDELEN GOEDGEKEURD €1.121.591 54,1 %

TOTAAL € 2.073.569 100 %

GRAFIEK BEGROTE INKOMSTEN

1. BEGROTE INKOMSTEN 2020

OVERZICHT

Projectmiddelen

Bijdrage provincies

Projectmatige  

tussenkomst lonen

Bijdrage 20 gemeenten

TERUG
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STRUCURELE MIDDELEN PROVINCIES € 504.308 24,3 %

Provincie Antwerpen € 83.308 17,0 %

Provincie OostVlaanderen € 421.000 83,0 %

STRUCURELE MIDDELEN GEMEENTEN € 195.000 9,4 %

PROJECTMATIGE TUSSENKOMST LONEN € 252.670 12,2 %

PROJECTMIDDELEN GOEDGEKEURD €1.121.591 54,1 %

TOTAAL € 2.073.569 100 %

DETAIL

Intergemeentelijke Onroerend Erfgoedienst 90.234

LIFE Sparc 26.893

PDPO HOP AAA+ 100.000

PDPO Paard in het Landschap 25.000

PDPO Recreatiepool Donk 22.750

Project ISN Vleermuizen 20162019 45.000

Project ISN Vleermuizen 20172020 31.000

Project Van Steen tot Steen langs de Schelde (kastelenproject) 414.600

Provincie Antwerpen  dienst Duurzaam Milieu en Natuurbeleid (DMN) 8.900

Provincie OostVlaanderen  twee Gestroomlijnde Landschappen 40.000

Provincie OostVlaanderen  soortenbescherming 20.000

Provincie OostVlaanderen  werkingsbudget NME 5.000

Strategisch project Landschap van Erembald tot Kravaalbos 157.214

Strategisch project Rivierpark Scheldevallei 135.000

PROJECTMIDDELEN GOEDGEKEURD: € 1.121.591 (54,1 %)

PROJECTMATIGE TUSSENKOMST LONEN: € 252.670 (12,2 %)

Advisering Mercatorsite kamsalamander 1.000 euro

Agentschap Natuur en Bos / WWF 13.000 euro

LOB Antwerpen en gemeenten 16.000 euro

PDPO Buitenzorg 6.000 euro

PDPO Efficiënt waterbeheer 4.170 euro

Provincie OostVlaanderen  dienst mobiliteit 50.500 euro

Provincie OostVlaanderen  gebiedsuitbreiding 37.000 euro

Provincie OostVlaanderen  Natuur en MilieuEducatie (NME) 20.000 euro

Sociale Maribel 16.000 euro

Speelnatuur gemeenten 30.000 euro

VIA 19.000 euro

VIA eindejaarspremie 40.000 euro

Projectmiddelen

Bijdrage provincies

Projectmatige  

tussenkomst lonen

Bijdrage 20 gemeenten
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OVERZICHT

2. BEGROTE UITGAVEN 2020

Projectmiddelen

Personeel (niet projectmatig)

Vervoer

Verzekeringen

Algemene werking

Communicatie

Huisvesting en burelen

GRAFIEK BEGROTE UITGAVEN

ALGEMENE WERKING € 56.100 2,7 %

COMMUNICATIE € 44.000 2,1 %
HUISVESTING & BURELEN € 31.700 1,5 %

PERSONEEL (NIET PROJECTMATIG) € 707.259 34,6 %
PROJECTMIDDELEN GOEDGEKEURD € 1.178.068 57,6 %

VERVOER € 19.600 1,0 %
VERZEKERINGEN € 10.000 0,5 %

TOTAAL € 2.046.727 100 %

TERUG
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DETAIL

Branding 6.000 euro

Drukwerk 6.500 euro

Fotolicenties 2.000 euro

Gopress, persmomenten & events 2.000 euro

Infoborden 4.200 euro

Layout 1.000 euro

Landschapskrant (2 edities) 17.000 euro

Opleidingen  200 euro 

Website & digitaal 5.100 euro

COMMUNICATIE: € 44.000 (2,1 %)

PROJECTMIDDELEN: € 1.178.068 (57,6 %)

Ad hoc soortenbescherming 10.000 euro

Intergemeentelijke Onroerend Erfgoedienst 90.234 euro

LIFE Sparc 26.893 euro

PDPO HOP AAA+ 100.000 euro

PDPO Paard in het Landschap 25.000 euro

PDPO Recreatiepool Donk 22.750 euro

Project ISN Vleermuizen 20162019 45.000 euro

Project ISN Vleermuizen 20172020 31.000 euro

Project Van Steen tot Steen langs de Schelde (kastelenproject) 414.600 euro

Provincie Antwerpen  dienst Duurzaam Milieu en Natuurbeleid (DMN) 8.900 euro

Provincie OostVlaanderen  twee Gestroomlijnde Landschappen 40.000 euro

Provincie OostVlaanderen  soortenbescherming 20.000 euro

Provincie OostVlaanderen  werkingsbudget NME 5.000 euro

Strategisch project Landschap van Erembald tot Kravaalbos 157.214 euro

Strategisch project Rivierpark Scheldevallei 135.000 euro

Terreinrealisaties Landschapszorg 46.477 euro
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BEGROTE INKOMSTEN € 2.073.569

BEGROTE UITGAVEN € 2.046.727
VERSCHIL € 26.842

VERSCHIL INKOMSTEN EN UITGAVEN
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75 ACTIES, 13.346 DEELNEMERSDRAAGVLAK

10 PUBLIEKSMOMENTEN - 11.605 DEELNEMERS

16.06 HOOGTIJ  Feest in de Scheldevallei scheldevallei 10.000 deelnemers

07.09 Erembald Kravaal Happening / Hopdag Affligem affligem 1.000 deelnemers 

07.09 Heuvelpark  Erembald Kravaal Happening aalst 20 deelnemers 

19.10 Inhuldiging trage weg MespelareGijzegem dendermonde 230 deelnemers

20.10 Voorstelling tragewegenkaart SintNiklaas sint-niklaas 35 deelnemers

20.11 Inhuldiging tragewegenkaart Sint-Niklaas met fietstocht sint-niklaas 35 deelnemers

12.11 Infoavond ‘De bever als buur’ dendermonde 150 deelnemers

19.11 Infoavond amfibieën temse 25 deelnemers

27.11 Publieksmoment opgraving Hof ten Dijcke lebbeke 70 deelnemers

28.11 Infoavond ‘Alle (trage) wegen leiden naar Erfgoed)’ hamme 40 deelnemers

10 GELEIDE WANDELINGEN - 286 DEELNEMERS

25.03 Streekverkenning met ambassadeurs (LIFE Sparc) bornem 20 deelnemers

25.03 Streekverkenning met ambassadeurs (LIFE Sparc) dendermonde 20 deelnemers

26.03 Streekverkenning met ambassadeurs (LIFE Sparc) 2 gemeenten* 20 deelnemers

02.06 Wandeling ‘Tussen leven & dood’ op begraafplaats Wetteren wetteren 25 deelnemers

04.07 Wandeling trage wegen Puitvoetbos sint-niklaas 25 deelnemers

08.09 Wandeling (LIFE Sparc) bornem 35 deelnemers

17.11 Werfwandeling WalZwijn (LIFE Sparc) hamme 37 deelnemers

01.12 Werfwandeling Vlassenbroek (LIFE Sparc) dendermonde 60 deelnemers

15.12 Klimaatwandeling (LIFE Sparc) hamme 23 deelnemers

2.12 Klimaatwandeling (LIFE Sparc) bornem 21 deelnemers
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*hamme en waasmunster
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31 VORMINGEN & WORKSHOPS - 626 DEELNEMERS

29.01 Infomoment trage wegen HammeKastel hamme 35 deelnemers

02.02 Cursus ‘Veilig knotten met de kettingzaag’ lede 19 deelnemers

06.02 Infoavond voor gidsen in Vlassenbroek (LIFE Sparc) dendermonde 30 deelnemers

11.03 Traject toeristisch ambassadeur in Scheldeland (LIFE Sparc) 5 gemeenten* 36 deelnemers

11.03 Gastles KLE’s Odisee Hogeschool sint-niklaas 15 deelnemers

25.03 Evaluatieavond met mapit trage wegen Zwijndrecht zwijndrecht 20 deelnemers

28.03 Infomoment trage wegen Hingene bornem 25 deelnemers

30.03 Workshop inventariseren met de trage wegen app Hingene bornem 15 deelnemers

02.04 Infomoment trage wegen Serskamp wichelen 20 deelnemers

06.04 Workshop inventariseren met de trage wegen app Serskamp wichelen 5 deelnemers

18.04 Infomoment trage wegen Appels dendermonde 5 deelnemers

27.04 Workshop inventariseren met de trage wegen app Appels dendermonde 5 deelnemers

14.05 Infomoment trage wegen Herdersem aalst 20 deelnemers

16.05 Infomoment trage wegen BaardegemMoorsel aalst 25 deelnemers

25.05 Workshop inventariseren met de trage wegen app Aalst aalst 15 deelnemers

28.05 Evaluatieavond met mapit trage wegen Kastel hamme 20 deelnemers

18.06 Infomoment trage wegen Serskamp wichelen 22 deelnemers

27.06 Infomoment trage wegen Hingene bornem 13 deelnemers

29.06 Cursus zeisen in het Heuvelpark aalst 9 deelnemers

12.09 Infomoment trage wegen Appels dendermonde 22 deelnemers

21.09 Cursus zeisen in de LIAtuin waasmunster 6 deelnemers

01.10 Evaluatieavond met mapit trage wegen Serskamp wichelen 18 deelnemers

05.10 Cursus zeisen in de Geelstervallei lede 10 deelnemers

06.10 Infomoment trage wegen Herdersem aalst 35 deelnemers

08.10 Infomoment trage wegen BaardegemMoorsel aalst 55 deelnemers

17.10 Evaluatieavond met mapit trage wegen Hingene bornem 7 deelnemers

30.11 Cursus ‘Veilig knotten met de kettingzaag’ bornem 20 deelnemers

05.12 Workshop wilgenhutvlechten basisschool Konkelgoed lebbeke 55 deelnemers

07.12 Cursus ‘Veilig knotten met de kettingzaag’ laarne 19 deelnemers

12.12 Evaluatieavond met mapit trage wegen Appels dendermonde 13 deelnemers

14.12 Workshop wilgenhutvlechten in basisschool De Wijsneus temse 12 deelnemers

*dendermonde, hamme, bornem, puurs-sint-amands, waasmunster



4 PARTICIPATIEMOMENTEN - 145 DEELNEMERS

20 INFO- & ONTMOETINGSMOMENTEN (DOELGROEPENOVERLEG) - 684 DEELNEMERS

26.02 Participatiemoment kinderen stadspark Romain De Vidts sint-niklaas 50 deelnemers

04.05 Terreinoverleg toegankelijkheidsregulering Grote Meers Impe lede 30 deelnemers

26.05 Buurtparticipatie Puitvoetbos sint-niklaas 25 deelnemers

14.11 Jeugdraad  2 inrichtingsvoorstellen Donkoeverpark berlare 40 deelnemers

14.03 Expertendag Puitvoetbos sint-niklaas 23 deelnemers

17.03 Gemeentelijke coördinatievergadering wegspotters Laarne laarne 15 deelnemers

26.03 Lezing ‘Help, een schat in mijn hof’ - toevalsvondsten dendermonde 30 deelnemers

02.04 Infoavond Paard in het Landschap laarne 44 deelnemers

29.04 Infoavond Paard in het Landschap waasmunster 23 deelnemers

29.04 Gemeentelijke coördinatievergadering wegspotters Lebbeke lebbeke 20 deelnemers

10.05 Natuur en erfgoed: ijskelder Opdorp gent 20 deelnemers

17.05 Studiedag trage wegen Provincie Antwerpen antwerpen 40 deelnemers

04.06 Infoavond bomenplan buggenhout 40 deelnemers

14.06 Houtzoekers ontmoetingsmoment berlare 34 deelnemers

23.08 Ecologische impact van verlichting en vleermuizen WestVl. brugge 40 deelnemers

04.09 Vleermuizen op (kerk)zolders  Monumentenwacht gent 18 deelnemers

29.09 Provinciale Ontmoetingsdag wegspotters Prov. OostVl. buggenhout 35 deelnemers

13.10 Inspiratiedag Paard in het Landschap destelbergen* 40 deelnemers

24.10 Startmoment project Wegspotters Temse temse 48 deelnemers

07.11 Ecologische impact verlichting VORL brussel 15 deelnemers

12.11 Infosessie ‘De bever als buur’ voor professionals dendermonde 90 deelnemers

19.11 Infoavond bomenplan buggenhout 44 deelnemers

03.12 Infoavond vleermuizen en kerkzolders temse 12 deelnemers

04.12 Brainstorm ‘Verhalen van de Schelde’ temse 53 deelnemers
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COMMUNICATIE

BROCHURES. We werkten mee aan de 
uitgave van 4 brochures, waarvan 
2 herzieningen (Kalkense Meersen 
Donkmeer, Ontdek het Abdijland
schap), 1 tragewegenkaart (SintNi
klaas) en 1 uitgave van Natuurpunt 
(Ontdek het natuurlandschap Bene
denDender).

FLYERS EN FOLDERS. In 2019 verspreid
den we 9 exemplaren, waarvan 4 
voor de IOED (lezing ‘Help, een schat 
in mijn hof’, lezing ‘Alle (trage) we
gen leiden naar erfgoed’, herdruk 
infofolder ‘Zorgen voor bouwkundig 
erfgoed’, brochure Open Monumen
tendag), 2 voor het zwaluwenproject 
en 2 voor ‘HOOGTIJ – Feest in de 
Scheldevallei’. Bijkomend verzorg
den we ook 2 affiches binnen HOOG
TIJ.

INFOBORDEN. In 2019 leverden we 2 
infoborden af in het kader van Ri
vierpark Scheldevallei (Schelde
brugstraat Wichelen en Donkmeer 
Berlare). In 2020 dringt een vernieu
wing van onze oudste infoborden 
(geplaatst tussen 2010 en 2013) zich 
op.

JAARVERSLAG. Er werden 750 jaarver

slagfolders gedrukt en verspreid. 
Het uitgebreide jaarverslag werd ge
drukt op 150 exemplaren.

ROLL-UPS. Er werd een nieuwe rollup 
ontwikkeld voor onze IOED (p.72). 
We bestelden ook 2 rollups om 
onze partnership met de Provincie 
OostVlaanderen en de Provincie 
Antwerpen te benadrukken bij acti
viteiten.

UITNODIGINGEN. We verspreiden 8 uitno
digingen (infonamiddag en infoavond 
‘De bever als buur’, infoavond bo
menplan Buggenhout, voorstelling 
tragewegenkaart SintNiklaas, wan
deling & brainstorm Puitvoetbos 
SintNiklaas, wilgenhuttenwork
shops Laarne en Lebbeke, opening 
trage weg tussen Gijzegem en Me
spelare, ‘kick-off HOOGTIJ 2019’), 
waarvan 4 digitale.

2020. Ook in 2020 willen we activi
teiten, projecten en events die we 
(mee) organiseren ondersteunen 
met wervend drukwerk. 

“Met de verspreiding van uitnodigingen, affiches, folders en infoborden 
willen we mensen enerzijds uitnodigen om te genieten van het 

landschap en hen anderzijds informeren over hoe ze dat landschap 
kunnen helpen beschermen of verfraaien.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
EVA GALLE

DRUKWERK
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VOLG JIJ ONS AL 
OP FACEBOOK?

ONTVANG ONZE
NIEUWSBRIEVEN!

FACEBOOK 

We sloten het jaar 2019 af met 1.295 
volgers (+ 22 %). We plaatsten 205 
berichten, waarvan 23 berichten 
meer dan 1.000 mensen bereikten, 
met een piek van 19.000 bereikte 
surfers (een post met vergelij kende 
foto’s van een hittedag met en zonder 
bomen). Ook een videopost over de 
‘geboorte’ van een grijs zandbij-
tje (5.500) en een bericht over onze 
knotapp (4.400) deden het bijzonder 
goed. We kondigden ook 51 acti
viteiten aan (exclusief deelevents 
HOOGTIJ), waarvan 30 evenemen
ten door meer dan 1.000 mensen 
gezien werden. Het event ‘Erembald 
Kravaal Happening’ werd net als de 
voorbije 3 jaar door een recordaan
tal mensen gezien: 47.300. Ook de 
eerste editie van ‘HOOGTIJ – Feest 
in de Scheldevallei’ kon met 36.100 
bereikte mensen op veel aandacht 
rekenen, net als de unieke open
stelling van de archeologische site 
in Lebbeke en de lezing ‘Alle (trage) 
wegen leiden naar erfgoed’(beiden 
6.800), de klimaatwandeling langs 
Groot Schoor (6.600) en de Open 
Evaluatieavonden in Dendermonde 
(5.200). 

Op voorstel van knotter Wouter De
lanote werd een aparte Facebook
groep opgericht voor Houtzoekers. 
Deze besloten groep is gelinkt aan 
de RLSDFacebookpagina en telt 
inmiddels 159 (+10 %) leden. Hier 
worden ervaringen en tips uitgewis
seld, nieuwe knotpartners gezocht 
en gevonden, …

NIEUWSBRIEF

We rondden het jaar af met 1.470 
abonnees (+16 %). Zij ontvingen 10 
nieuwsbrieven, waarvan 3 specials 
(‘HOOGTIJ 2019’, ‘Erembald Kravaal 
Happening’ en ‘Dag van de Trage 
Weg’). Gemiddeld 48 % van de ont
vangers openen de nieuwsbrieven. 5 
edities werden zelfs door meer dan 
de helft van de ontvangers geopend, 
waarvan 1 specials en 4 ‘gewone’ 
nieuwsbrieven.

2020

Er worden bijkomende inspannin
gen gepland om meer mensen te 
bereiken, zowel via onze Facebook
pagina als onze nieuwsbrieven. Een 
warme dankjewel aan iedereen die 
ons volgt!

“Met onze Facebookpagina www.facebook.com/ScheldeDurme 
willen we zoveel mogelijk mensen op een spontane, beknopte 
manier laten kennismaken met onze projecten en thema’s die 
ons bezighouden. Om geïnteresseerden systematisch op de 

hoogte te houden van onze acties, sturen we maandelijks een 
nieuwsbrief uit.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
EVA GALLE

FACEBOOK & NIEUWSBRIEVENCOMMUNICATIE
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COMMUNICATIE

“Met onze tweejaarlijkse Landschapskranten willen we een 
breed publiek laten kennismaken met onze vereniging, projecten 

en activiteiten. Tegelijk tonen we de weg naar onze website, 
nieuwsbrief en Facebookpagina.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
EVA GALLE

LANDSCHAPSKRANT

ONZE MAGAZINES  
AL GEZIEN?

Voorjaar 

2019

Najaar 

2019

In 2019 besloten we afscheid te ne
men van de Landschapskrant in zijn 
vertrouwde A5formaat. We kozen 
voor een nieuwe formule waarbij we 
plaats voorzien voor langere arti
kels en meer duiding. Enerzijds om 
onze kennis met de lezer te delen, 
anderzijds om de Landschapskrant 
een langere levensduur te geven. 
In elk nummer wordt een ander 
thema onder de loep genomen. In 
2019 waren dat ‘water’ en ‘bomen’. 
Bedoeling is om in de loop der ja
ren een mooie verzameling van the
matische brochures te verzamelen, 
die duidelijk illustreren wat RLSD te 
bieden heeft. Geplande activitei ten 
komen nog steeds aan bod, maar 
niet meer zo nadrukkelijk als in de 
‘oude’ Landschapskranten. Als titel 
kreeg de krant de naam ‘#ikhou
vanmijnstreek’ mee. Omdat we alles 
wat we doen uit liefde voor de streek 
doen, omdat we onze liefde voor de 
streek met zoveel mogelijk mensen 
willen delen en omdat we ook wil
len illustreren wat onze streek zo 
bijzonder maakt. De eerste reacties 
op de gedaantewisseling waren po
sitief. We ontvangen meer aanvragen 
om de kranten thuis te ontvangen en 
ook intern beleven de collega’s meer 

plezier aan hun bij drages. Van zodra 
de vernieuwing van onze website 
(p.94) rond is, zullen hun thematische 
artikels ook daar een mooie plek 
krijgen om de kans te verhogen dat 
mensen met vragen rond landschap, 
natuur en erfgoed de weg naar ons 
vinden. Ondanks het grotere formaat 
konden de kosten en de oplages na
genoeg stabiel blijven tegenover de 
voorgaande jaren (9.500 exempla
ren). De Landschapskranten worden 
via 192 verdeelpunten over het hele 
werkingsgebied van RLSD verspreid 
aan 35 krantjes per verdeelpunt. 
Bijkomend kregen gemiddeld 1.002 
geïnteresseerden een exemplaartje 
via de post toegestuurd. De overige 
kranten verspreiden we op evene
menten, infoavonden en andere ac
tiviteiten. Indien relevant, stoppen we 
ook een Landschapskrantje in pers
mappen.

In 2020 gaan we op hetzelfde elan 
verder, met twee nieuwe thema
tische nummers. Bijkomend wordt 
ingezet op extra verdeelpunten en 
broeden we op acties om meer in
woners van ons werkingsgebied te 
bereiken met dit communicatiemid
del.
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LANDSCHAPSKRANT

2019 

We telden 206 verschenen artikels 
over onze werking. Het zijn er zeker 
meer, want bijvoorbeeld vermeldin
gen in regionale bladen kunnen niet 
online gemonitord worden. Mooie 
cij fers, want dit betekent dat RLSD 
om de dag vermeld werd! Het gaat 
grotendeels om vermeldingen in de 
pers, maar we mochten ook veel
vuldig op aandacht rekenen van onze 
gemeentelijke partners (35/206) en 
dat heeft een grote meerwaarde voor 
onze naambekendheid! 

Het merendeel van de verzamelde 
artikels verscheen in geprinte vorm 
(63 %) of online (34 %). Artikels die 
zowel geprint als online verschenen, 
tellen we als 1 (geprint) artikel. Ra
dio2 toonde 2 keer interesse in onze 
wer king en TV OOST kwam 6 keer 
langs om een reportage te maken. 

In wat een bijzonder druk tragewe
genjaar was, haalden de vele trage
wegenactiviteiten maar liefst 42 
keer de krant of een gemeentelijk 
infomagazine. Ook het strategische 
project ‘Landschap van Erembald tot 
Kravaalbos’ trok veel aandacht naar 

zich toe met het hopproject (p.20) en 
24 vermeldingen. Onze speelnatuur
projecten evenaarden dit aantal, 
op de voet gevolgd door het event 
‘HOOGTIJ – Feest in de Scheldevallei’ 
(20), de IOED (19) en het houtzoeker
sproject (13). 

Zelf stuurden we 40 persberichten 
uit, of gemiddeld bijna 1 per werk
week.

2020

We streven ernaar om meer persbe
richten uit te sturen en korter op de 
bal te spelen. Daarnaast hopen we 
opnieuw nauw te kunnen samenwer
ken met de communicatieambtena
ren van onze aangesloten gemeen
ten, om zo nu en dan een plaatsje te 
veroveren in de gemeentelijke info
bladen. 

“Omdat we zo trots zijn op wat we samen met vele partners 
realiseren, proberen we op regelmatige basis journalisten te 

informeren over onze realisaties. Ook proberen we via kranten, 
magazines en gemeentelijke infobladen mensen uit te nodigen om deel 
te nemen aan onze infoavonden, workshops en andere activiteiten.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
EVA GALLE

PERSCOMMUNICATIE
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COMMUNICATIE

“Onze website www.rlsd.be wil op een laagdrempelige manier 
zoveel mogelijk mensen informeren over wat wij doen in het 

landschap, wat wij voor hen kunnen doen en wat zij zelf kunnen 
doen in en voor het landschap.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
EVA GALLE

WEBSITE

2019 

Onze websitepagina’s werden 
59.846 keer bekeken, goed voor een 
gestage groei van 3,6 %. 85 % van de 
bezoekers is nieuw. 66 % gebruikt 
een desktop om naar onze website 
te surfen (11  %), 25 % een smart
phone (+ 6 %) en 7 % een tablet. 55 % 
kwamen bij ons te recht via zoekma
chines, 36 % komt rechtstreeks naar 
ons toe (+11 %) en 5 % bereikt ons via 
Facebook (4 %). 6 % wordt naar ons 
doorverwezen via links op externe 
websites ( 9%). Daarbij springen 
vooral de websites van Het Laatste 
Nieuws en Het Nieuwsblad in het 
oog, net als Uitinvlaanderen.be. 

De populairste pagina’s waren onze 
homepagina, de contactpagina, 
de HOOGTIJpagina en de vaca
tures. In totaal verschenen er 58 
nieuwsberich ten. Dat gaat telkens 
gepaard met updates van de home
pagina, de verwante projectpagina 
en de pagina van de betreffende ge
meente(n). 

Op www.uitinvlaanderen.be kondig
den we 85 activiteiten aan, waarvan 
23 HOOGTIJberichten en 20 events 

n.a.v. Open Monumentendag 2019. 
Gemeenten en journalisten ge
bruiken deze databank om agenda’s 
samen te stellen voor hun media. 
Events uit ‘onze’ gemeenten die op 
Uitinvlaanderen.be de tag ‘land
schap’ krijgen, komen automatisch 
in onze eigen online agenda terecht. 
Die werd dit jaar 1.003 keer bezocht. 
Een tegenvaller, die verdere aan
dacht vergt.

De website www.scheldesterkmerk.
be (p.5) werd 5.171 maal bezocht. In 
2020 wordt een website op maat van 
Rivierpark Scheldevallei uitgebouwd.

2020 

In 2020 wordt de vernieuwing van 
www.rlsd.be voorbereid en indien 
mogelijk doorgevoerd. Naast de ge
bruikelijke inspanningen willen we 
er onder meer ook werk van maken 
om onze aangesloten gemeenten en 
steden content aan te leveren waar
mee ze RLSD kunnen voorstellen 
op hun websites. Mogelijk vinden 
inwoners van ons werkingsgebied 
zo gemakkelijker de weg naar onze 
webstek.
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WEBSITE TEAM ALLE MEDEWERKERS

19 MEDEWERKERS OP EIGEN LOONLIJST (13,5 VTE)

Coördinatie, administratie & communicatie
• Stijn Van Belleghem, algemeen coördinator (5/5) 
• Kristof Buelens, projectadministratie (5/5)
• Kristel Clerinck, personeelsadministratie (5/5, vanaf juni 2019)
• Eva Galle, algemene communicatie (5/5)
• Marjoke Lanckriet, IOED en strategische projecten (5/5, vanaf oktober 2019)
Landschap & (speel)natuur
• Chantal Colen, speelnatuur (4/5, vervanging Julie vanaf augustus 2019) 
• Katrien Devriendt, landschap (3,5/5,vervanging Jan Maertens vanaf 08.10.2018)
• Julie Decuyper, speelnatuur (4/5, wereldreis vanaf augustus 2019) 
• Jan Maertens, landschap (2/5, terug vanaf november 2019) 
• Eliza Romeijn  Peeters, landschap (5/5)
• Robbert Schepers, natuur (5/5)
• Ann Sels, speelnatuur (3/5) 
• Robin Van Heghe, natuur en landschap (5/5)
• Lies Vervaet, trage wegen (5/5)
IOED (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst) ScheldeDurme
• Steffi Coppens, coördinator (5/5)
• Audrey Jansseune, medewerker IOED (2/5) en KMDM* (2/5)
Strategisch project ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’
• Evelyne Fiers, projectcoördinator (4/5, tot 30 september 2019)
• Jeroen Bral, projectcoördinator (4/5, vanaf 1 oktober 2019)
• Lien Van Langenhove, medewerker (2,5/5) 
• Joris Vanderveken, hop coördinator (1,5/5)
Strategisch project ‘Schelde Sterk Merk’ / ‘Rivierpark Scheldevallei’
• Lise Neirinckx, projectmedewerker Life SPARC (4/5)
• Kristoffel Raes, projectleider ‘Van Steen tot Steen langs de Schelde’ (5/5)
• Emanuel Ramoudt, projectcoördinator ‘Onthaalplan Kalkense Meersen 
• Donkmeer’* en ‘Recreatiepool Donk - Berlare’ (4/5, tot april 2019)
• Tom Wezenbeek, project coördinator (5/5)

4 STAGIAIRS (S) / THESISSTUDENT (T)

• Jasmine Debeer (S), landschap, natuur, erfgoed
• Robbe De Leenheer (S), landschap, natuur
• Tris Deflo (T), vleermuizen
• Louise Lefebvre (S), Rivierpark Scheldevallei

4 EXTERNE MEDEWERKERS

• Wim De Baene, projectmedewerker Antwerpse Regionale Landschappen
• Michel De Clerk, bedrijfsplanner Vlaamse Landmaatschappij
• Tom De Vriese, Accofides Accountants (boekhouding
• Securex, sociaal secretariaat (loonadministratie)
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REGIONAAL LANDSCHAP 
SCHELDE-DURME

MET DE STRUCTURELE STEUN VAN de Vlaamse overheid • de Provincie Oost
Vlaanderen • de Provincie Antwerpen • de 20 gemeenten / steden  
Aalst • Berlare • Bornem • Buggenhout • Dendermonde • Destelbergen 
• Hamme • Kruibeke • Laarne • Lebbeke • Lede • Melle • Puurs 
SintAmands • SintNiklaas • Temse • Waasmunster • Wetteren • 
Wichelen • Zele • Zwijndrecht EN DE PROJECTMATIGE STEUN VAN Europa •  

alle hierboven vermelde partners.

werkingsgebied rlsd (p.74)

rivierpark scheldevallei (p.5)

ioed schelde-durme (p.72)

life sparc (p.11)

landschap van
erembald tot 
kravaalbos (p.17) 

*
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