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Met het Europese project LIFE Sparc worden Sigmagebieden in 5 gemeenten langs de Schelde
ontwikkeld. Rivierpark Scheldevallei wordt nog
natuurrijker en veiliger! RLSD zet mee de schouders
onder een grotere bewustwording en beleving.

RLSD coördineert het strategische project
Landschap van Erembald tot Kravaalbos. Dat loopt
in 3 gemeenten en 1 stad en verzet onder meer
bergen werk met het PDPO-project Hop AAA+.
Enkel stad Aalst valt onder het werkingsgebied van
RLSD.

9 RLSD-gemeenten zetten extra in op onroerend
erfgoed via de Intergemeentelijke Onroerend
Erfgoed dienst (IOED) Schelde- Durme.
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RLSD coördineert de ontwikkeling van Rivierpark
Scheldevallei. De Rupelstreek is naast de Polders
van Kruibeke, de Durmevallei, de Damvallei,
Kalkense Meersen Donkmeer, Klein-Brabant en
Dendermonde en omgeving het enige deelgebied
van het Rivierpark dat buiten de RLSD-grenzen valt.

Het werkingsgebied van Regionaal Landschap
Schelde-Durme (RLSD) strekt zich uit over 2
provincies (Oost-Vlaanderen en Antwerpen) en 22
gemeenten.
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2020

Het strategisch project ‘Landschap van Erembald tot
Kravaalbos’wordt stilaan een ouderdomsdeken binnen onze
werking. Het werd dit jaar maar liefst voor de derde keer
verlengd! We gaan dus zeker tot 2023 door met de ontwikkeling van dit waardevol gebied in Aalst, Afﬂigem, Asse en
Opwijk. In oktober vierden we samen met 700 wandelaars
de verlenging op de zesde Erembald Kravaal Happening.

EEKHOORN VEROVERT ALLE HARTEN

Alles komt terug, zo ook de gelegde heg. In februari organiseerden we een cursus over deze eeuwenoude techniek.
Eind 2020 volgde een eerste praktijktest. Collega Robin ging
aan de slag met enthousiaste vrijwilligers en vlocht de eerste
heg van Lede! Het resultaat is een ondoordringbare, natuurlijke afsluiting waar vele dieren een schuilplaats vinden. Dit
waardevolle landschapselement is klaar voor een revival.

Wichelen vervoegde als negende gemeente de IOED
Schelde-Durme, wat meteen al een schitterde samenwerking
opleverde: in Schellebelle werd de grootste grafcirkel ooit
gevonden in Vlaanderen opgegraven! Tijdens de openstelling kwamen 450 mensen een kijkje nemen. Op al haar
activiteiten verwelkomde de IOED bijna 1.000 geïnteresseerden! Ze bracht ook twee nieuwe wandelbrochures uit.

Ons ‘Natuur in de buurt’-team wil avontuurlijk groen dichtbij brengen voor iedereen. Met het nieuwe speelbos in hartje
Sint-Niklaas slagen ze daar weer prima in. Emi de Eekhoorn
verwelkomt alle stadsbewoners – jong en oud – om te klauteren en te spelen. De grote ligbanken tussen de bomen vormen een ideale rustplek. Dankzij een participatiedag konden
de kinderen zelf beslissen hoe hun ideale bos eruit zou zien!

© IOED SCHELDE-DURME

VLIJTIGE ERFGOEDDIENST

© RLSD

REVIVAL VAN DE GELEGDE HEG

REGIONAAL LANDSCHAP SCHELDE-DURME

417

Samen met WWF, ANB en RL Rivierenland zorgen we met
het project ‘Otterland’ voor 20 km² extra otterhabitat in de
Scheldevallei. Door knelpunten weg te werken, streven we
zo naar een leefgebied van 60 km². We bereidden mee een
Otterexpo voor die door heel Vlaanderen zal reizen om
inwoners warm te maken voor dit bijzondere zoogdier. Ook
RLSD klaar voor het Jaar van de Otter in 2021!
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NOG MÉÉR KNOTTERS GEZOCHT

OP WEG NAAR NATIONAAL PARK

Minder kunstlicht, meer duisternis: de missie van Robbert
in een notendop. Samen met gemeenten en andere partners
zoekt hij naar manieren om de impact van verlichting op de
omgeving en bepaalde diersoorten te verminderen. Robbert
gaf afgelopen jaar concreet advies over monumentverlichting en ﬁetssnelwegen en presenteerde meerdere webinars.
Voldoende inspiratie om het licht vaker te doven.

In België is er geen enkele provincie met meer knotbomen
dan Oost-Vlaanderen. Daarvan staan er heel wat in ons
werkingsgebied. Onze vrijwilligers beheerden 1.218
knotbomen. Bijna 7.450 knotters zorgden zo afgelopen jaar
mee voor dit landschappelijk erfgoed. Er wachten na dit
seizoen nog 2.553 bomen op een onderhoud. Daarom gaan
we in 2021 op zoek naar extra knotters!

Rivierpark Scheldevallei is klaar voor zijn kandidatuur als
Nationaal Park. Met de lancering van de HEKSEN!-movieguide in Laarne en de start van de werken in Bornem is het
kastelenproject goed op gang. De Scheldevallei krijgt bovendien nog een extra boost dankzij de geselecteerde projecten
van Streekfonds Oost-Vlaanderen. We werken met veel
plezier mee aan deze lokale groene initiatieven.
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Aalst en Sint-Niklaas deden het hen al voor, maar nu
hebben de gemeente van het gebied Kalkense Meersen
Donkmeer ook hun eigen korte ketenbrochure. Met (Verrukkelijk Lokaal( loodsen RLSD en Rivierpark Scheldevallei
je al ﬁetsend langs het mooie landschap en 21 aanbieders
van lokale producten. Van bij de boer tot op je bord, nu ook
in Berlare, Laarne, Wichelen en Wetteren.

De trage wegen zijn er weer op vooruitgegaan in 2020. In
Lede werd met blinkende oogjes de nieuwe tragewegenkaart
voorgesteld. Voortaan vind je alle doorsteekjes, veldwegen
en bospaden van Oordegem, Smetlede, Wanzele, Impe,
Papegem en Lede-centrum in één overzicht. Met dank
aan vele enthousiaste vrijwilligers. Ook in Kruibeke en
Dendermonde werd er gewerkt aan de trage wegen.

38 enthousiaste gidsen volgden de opleiding tot
Klimaatgids in het kader van ons LIFE Sparc-project. Na
een aantal theoretische lessen en uitstappen in het veld
zijn ze klaar om geïnteresseerden rond te leiden in de
overstromingsgebieden van Rivierpark Scheldevallei. Een
feestelijke afsluiter hebben ze nog te goed in 2021, maar we
kijken al erg uit naar de eerste gidsbeurten.
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Aalst • Berlare • Bornem • Buggenhout • Dendermonde • Destelbergen • Hamme • Kruibeke • Laarne •
Lebbeke • Lokeren • Melle • Puurs • Sint-Amands • Sint-Gillis-Waas • Sint-Niklaas • Temse • Waasmunster •
Wetteren • Wichelen • Zele • Zwijndrecht
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ZORGEN VOOR ONZE TRAGE WEGEN
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KORTE KETEN IN DE KIJKER

TEKST RLSD - HELENA TESSENS • UITVOERING RLSD - EVA GALLE • V.U. STIJN VAN
BELLEGHEM, MARKT 1, 9230 WETTEREN • DEPOTNUMMER D/2021/12835/2 • DRUK
DRUKKERIJ X, OP XXX PAPIER
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ACTIVITEITEN

VILDAPHOTO - YVES ADAMS

In januari pakten we onze 300ste poel aan! Met nog 11
poelen in het najaar staat de teller ondertussen op 311
herstelde en nieuw aangelegde poelen. Zo beschermen
we dit typische en waardevolle landschapselement en
creëren we een ideale omgeving voor de beschermde
kamsalamander. Ook libellen, kikkers, kevers en
waterplanten nestelen zich graag in gezonde poelen.
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