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R I V I E R P A R K

scheldevallei

“De Scheldevallei biedt unieke getijdennatuur die onder impuls van 
Sigma mooier en robuuster wordt. Met deze natuur en de landbouw is de 
Scheldevallei een openruimtegebied in het centraal deel van Vlaanderen. 
Met Rivierpark Scheldevallei willen we van de Scheldevallei tussen Gent 

en Antwerpen een nog mooiere en betere plek maken om te leven en te 
beleven. Momenteel bereiden we onze kandidatuur voor Nationaal Park 

Scheldevallei voor.”
PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 

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

INITIATIEFNEMER
Schelde Sterk Merk / RLSD.

PERIODE
Augustus 2015 – augustus 2018 

(Schelde Sterk Merk),
oktober 2018 – oktober 2021 (Riv-

ierpark Scheldevallei).

PARTNERS 
Departement Omgeving, 

Agentschap Onroerend Erfgoed, 
Agentschap voor Natuur en Bos, 

Toerisme Vlaanderen, Vlaamse 
Landmaatschappij, De Vlaamse 

Waterweg nv, Provincie Antwerpen, 
Provincie Oost-Vlaanderen, Toer-
isme Oost-Vlaanderen, Toerisme 
Provincie Antwerpen, Regionaal 

Landschap Schelde-Durme, 
Toerisme Klein-Brabant, Toerisme 
Scheldeland, Toerisme Waasland, 
Berlare, Boom, Bornem, Buggen-

hout, Dendermonde, Destelbergen, 
Hamme, Hemiksem, Kruibeke, 

Laarne, Niel, Puurs, Rumst, 
Schelle, Sint-Amands, Temse, 

Waasmunster, Wetteren, Wichelen, 
Zele, Natuurpunt, vzw Durme, Al-

gemeen Boerensyndicaat, Boeren-
bond, vzw Historische Woonsteden 

en Landelijk Vlaanderen. 

FINANCIERING
Rivierpark Scheldevallei (De-

partement Omgeving, Provincie 
Oost-Vlaanderen, Berlare, Bornem, 

Buggenhout, Dendermonde, 
Destelbergen, Hamme, Kruibeke, 

Laarne, Puurs, Sint-Amands, 
Temse, Waasmunster, Wetteren, 

Wichelen, Zele): 146.129 euro 
in 2020. Bovendien werden de 

voorbije 5 jaar via en met hulp van 
Rivierpark Scheldevallei projecten 

ter waarde van 8.999.004 euro 
gelanceerd.

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 zijn recht 
te doen komen. Zo wordt de Schel
devallei een toplocatie om te leven 
en te beleven. Zonder de draagkracht 
van de natuur uit het oog te verliezen!  
In 2020 nodigen we het brede publiek 
uit om kennis te maken met deze val-
lei. Om alle troeven ten volle te ont-
plooien, 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, de Kalkense Meersen 
en Donkmeer, de Damvallei, Dender-
monde en omge ving, Klein-Brabant, 
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

RIVIERPARK SCHELDEVALLEI

LAARNE

WETTEREN
WICHELEN

BERLARE

ZELE

WAASMUNSTER

TEMSE

HAMME

SINTAMANDS

BORNEM

PUURS

KRUIBEKE

DENDERMONDE

BOOM

SCHELLE

NIEL

RUMST

HEMIK
SEM

DESTEL
BERGEN

BUGGEN
HOUT

TERUG



STRATEGISCHE DOELEN

De strategische doelstellingen 
van dit project zijn:
1. Uitbouw en versterking van de 
getijgebonden natuur en de duur-
zame landbouw als bouwstenen 
voor de kwalitatieve open ruimte 
in de Scheldevallei van Antwer-
pen tot Gent.
2. Inzetten op sterke, gebieds
gerichte visies en goed beheer van 
het Rivierpark Scheldevallei 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 a.d.h.v. een 
gecoördineerde aanpak van mar-
keting, educatie en evenementen.
In de loop van 2021 worden deze 
ambities aangescherpt en aange-

past aan de kandidatuur van Na-
tionaal Park Scheldevallei.

KAPSTOKPROJECT

Nationaal Park Scheldevallei is een 
kapstok voor vele andere project
en, ook in de schoot van het Re-
gionaal Landschap Schelde-Dur-
me: Van Steen tot Steen langs de 
Schelde p.8), LIFE Sparc (p.12), 
Kalkense Meersen en Donk - 
meer (p.10), Recreatiepool Donk 
(p.17), … Ze komen hierna in het 
jaarverslag uitgebreid aan bod.

ENKELE REALISATIES

In 2020 werd al volop gewerkt 
aan de realisatie van Nationaal 
Park / Rivierpark Scheldevallei:
• Vele projecten in de ge-
meenten en met andere part-
ners: Gestroomlijnd Landschap 
onder leiding van de provincie 
Oost-Vlaanderen in Wetteren en 
Kruibeke, een succesvolle opleid-
ing voor klimaatgidsen, een natu-
ur-educatief pakket en het coro-
na-proof event ‘HOOGTIJ! Feest in 

de Scheldevallei’ i.k.v. LIFE Sparc, 
realisatie van een korteketen-
netwerk in de Kalkense Meer-
sen Donkmeer, opstart van een 
streekfonds #EenhartvoorSchel-
devallei en #EenhartvoorWaas, 
indienen van 8 projecten in het 
kader van de oproep Blue Deal 
voor natte natuur, studies en 
denkwerk rond beleving en be-
heerplannen in vb. groen-blau-
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we verbindingen met plannen 
voor een Groenpool Tielrode, de 
verbinding van Wetteren met de 
Kalkense Meersen en Provinciaal 
Domein Den Blakken, een ruim-
telijke visie voor het Donkmeer en 
Provinciaal Domein Nieuwdonk, 
Echo’s van de Schelde in Puurs-
Sint-Amands en natuurlijk de ver-
dere uitrol van het Sigmaplan.
• Door sterke plannen en visie 
voor onthaal en ontsluiting van 
het gebied met goede fiets- en 
wandelverbindingen, de creatie 
van 13 nieuwe picknickplekken, 
concepten voor kunst langs de 
Schelde, opstart van de realisa-
tie van natuurbelevingspaden en 
stiltewandelingen met Tranquil-
lizer Scheldevallei.
• Grote vooruitgang werd ge-
boekt in de realisatie van het 
hefboomproject ‘Van Steen tot 
Steen langs de Schelde’ (cfr in-
fra) waar bij deze kastelen in 
Kruibeke, Bornem en Laarne 
tezamen met de steden Gent, 
Dendermonde en Antwerpen de 
hoofdpoorten tot het Rivierpark 

Scheldevallei zullen vormen.
• Specifiek ter voorbereiding 
van de kandidatuur als Nationaal 
Park Scheldevallei : Aanbesteden 
van een synthese van ruimtelijke 
visies voor de Scheldevallei en 
opstart van de opmaak van een 
positionering en branding voor 
Scheldeland/Scheldevallei. 
• Lancering van de commu-
nicatie voor Rivierpark Schel-
devallei met een sterk com-
municatieplan, verschillende 
persmomenten en de lancering 
van een eigen website.

PIJPLIJN

Het komende jaar zullen onder 
andere volgende acties concreet 
uitgevoerd en gerealiseerd wor-
den. En er ligt nog zoveel meer in 
het verschiet. In 2021 staan vol-
gende acties gepland:
• Ruimtelijke gebiedsvisie op-
maken voor kandidaat Nationaal 
Park Scheldevallei.
• Opmaak van een positione-
ring en communicatieplan voor 
kandidaat Nationaal Park Schel-
devallei i.s.m. Toerisme Schel-
deland en andere partners.
• Verdere uitrol van de huis-
stijl van Nationaal Park/Rivier-
park Scheldevallei en uitbouw 
van de communicatie met focus 
op social media.
• Gesprek aangaan met 4 po-
tentiële nieuwe gemeenten als 
lid van Nationaal Park Schelde-
vallei.
• Afspraken met de partners 
voor de verderzetting van de 
samenwerking na afloop van 
het strategisch project Rivier-
park Scheldevallei na 31 oktober 
2021.
• En uiteraard het indienen 
van onze kandidatuur voor Na-
tionaal Park Scheldevallei.
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UITWERKING
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 project-
partners 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 state-of-the-
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 multimedia-verhaal. Laarne ver-
telt het verhaal van de heksenvervol-
gingen. En in het kasteel van Bornem 
zullen we naar de unieke verzameling 
Bruegel-gravures kunnen gaan kij-
ken.

Door aan de hand van de kastelen 
alle elementen van het toeristisch 

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 Oost-Vlaanderen, 
Toerisme Oost-Vlaanderen, 

Toerisme Provincie 
Antwerpen, Regionaal 

Landschap Schelde-Durme, 
Toerisme Klein-Brabant, 

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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product in de Scheldevallei te 
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.

EEN EERSTE OPENING, 
EN MAKEN VAN 
CONRETE ONTWERPEN

Concreet gebeurden er in 2020 
volgende zaken:
• Kasteel Laarne is open ge-
gaan op 25 juni. Door Corona was 
de groep genodigden klein, maar 
hebben zij kunnen genieten van 
de movieguide met als thema 
‘heksen’. De movieguide is een 
Digitale gids die je door het fan-
tastische kasteel leid. In de korte 
periode dat het kasteel was ge-
opend, zijn er enkele duizenden 
bezoekers de movieguide komen 
testen. Kortom, een succes!
• In de gemeente Kruibeke is 
sinds augustus 2020 een ontwerp 
bureau gestart. Het bureau zal 
in het kasteel de beleving volle-
dig vernieuwen. Het onthaal zal 
in de vestibule plaatsvinden van 
waar de bezoekers hun ‘beleving’ 
kunnen starten. Ook buiten het 
kasteel zullen er tal van ingre pen 
plaatsvinden om de bezoekers 
een aangename kasteel ervaring 
te bezorgen. 
• Tevens is een studie opge-
start die de onthaalzone tussen 
de polders en het kasteel zal her-
bekijken. De focus ligt hier op de 
verbetering van de beeldkwaliteit 

van en naar het kasteel. Maar ook 
een verbeterde circulatie voor de 
bezoekers tussen het kasteel en 
de polders van Kruibeke.
• In de gemeente Bornem werd 
in 2020 ook de abdij betrokken 
in het project. De abdij zal naast 
haar functie als erfgoedsite voor 
de gemeente, ook de functie van 
onthaal verzorgen voor kasteel de 
Marnix de Sainte-Aldegonde. 
• Op de site van het kasteel 
werd een architect aangesteld 
voor het verbouwen van de stal-
lingen tot een onthaal- en bele-
vingscentrum. De plannen hier-
voor staan reeds op punt zodat 
de werken kunnen aanvatten in 
voorjaar 2021. 
• Naast de infrastructurele 
werken zullen er ook verbeterin-
gen gebeuren op het vlak van de 
beleving in het kasteel en de in-
richting van het onthaal- en bele-
vingscentrum. Hiervoor werden 
reeds ontwerpbureaus aange-
schreven. 
• Nabij het kasteel zal er een 
uitkijktoren worden gereali-
seerd met zicht op kasteel, Oude 
Schelde en de natuur van het 
Graafschap. Hiervoor werden 
reeds ontwerpers aangeschreven. 
Voor de eendenkooien nabij het 
kasteel (De oudste van Europa) 
wacht ook een mooie toekomst. 
Deze zullen in hun ‘oude glorie’ 
worden hersteld zodat dit bij een 
beozke aan het kasteel ook kan 
bezocht worden.
• Ten slotte zal de kasteel-
dreef worden heraangelegd die 
bezoekers op een statige wijze 
van het centrum van Bornem naar 
het kasteel zullen leiden.
• Stad Dendermonde zal de 
beleving in de Lakenhalle ver-

nieuwen en dit aangevuld met 
een stadswandeling langsheen 
de belangrijkste monumenten. 
Hiervoor werden in 2020 ontwerp-
bureaus aangeschreven. 
• Kasteel d’Ursel heeft in 2020 
plannen opgemaakt voor de her-
aanleg van de bezoekersparking. 
De uitvoering hiervan start in 
voorjaar 2021.

IN DE PIJPLIJN

In 2021 zullen we starten met de 
concrete uitwerking:
• De kastelen zullen samen 
bekijken hoe zij het overkoepelend 
verhaal vertellen. Verder zal er 
onderzocht worden hoe er in de 
samenwerking tussen de kastelen 
verder vorm kan gegeven worden: 
website, ticketing, marketing. De 
verschillende sites zullen zich 
verder organiseren zodat er een 
ideale manier van samenwerking 
op poten kan gezet worden tegen 
de opening in 2022. 
• De eerste helft van 2021 zal in 
de meeste sites nog in het teken 
van concretiseren van de ontwer-
pen staan. In de tweede helft van 
het jaar zullen de werken starten. 
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“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: 
AUDREY JANSSEUNE I.S.M. TOM WEZENBEEK

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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In 2018 ondertekenden de 4 ge-
meenten, RLSD en 11 partners een 
charter rond drie doelstellingen: 

1. Verdere recreatieve ontwikkeling 
van het gebied tot een herken-
bare en beleefbare omgeving.

2. Organisatie van een kwaliteitsvol 
bezoekers onthaal dat de bele-
ving verhoogt en de Scheldeval-
leihuisstijl uitdraagt.

3. Behoud en herstel van aan-
wezige landschappelijke, cul-
tuurhistorische en natuurlijke 
waarden in het gebied.

De website kalkensemeersendonk-
meer.be werd vernieuwd en ingebed 
in de ruimere site van Rivierpark 
Scheldevallei, inclusief online versie 
van de korte ketenbrochure uitge-
bracht voor PDPO Donkmeer.
Onder impuls van de gemeenten 
startte een traject om overdruk door 
fietsers en wandelaars maar vooral 
ook motorcrossers en auto’s op te 
lossen. Rivierpark Scheldevallei en 
Natuurpunt zijn mee trekkers i.s.m. 
Natuur en Bos, De Vlaamse Water-
weg NV en de landbouwers. In 2021 
komt een plan voor de wegenis aan-
gevuld met communicatie- en hand-
havingscampagnes.

Het voorbije jaar kwam tevens 
een akkoord om de coördinatie 
van de uitvoering van het on-
thaalplan voor Kalkense Meer-
sen Donkmeer vanaf 2021 in han-
den te geven van de pro vincie. Zij 
combineren deze functie (mee 
gefinancierd door de gemeenten) 
met de coördinatie van het Provin-
ciaal Domein Nieuwdonk.
Rivierpark Scheldevallei bracht de 
gemeente Wetteren en de provincie 
samen voor de uitwerking van een 
groenere verbinding van centrum 
Wetteren met provinciaal domein 
Den Blakken en de Kalkense Meer-
sen, rekening houdend met ontwik-
kelingskansen voor scholen, WZC en 
recreatie en met de vervanging van 
KMO-activiteiten door bewoning en 
park. Het Natuurinrichtingsproject 
(p.35) en het PDPO-project aan het 
Donkmeer (p.17) komen apart aan 
bod. Ten slotte namen ook partners 
mooie initiatieven. Laarne realiseert 
een natuur-educatief centrum in de 
Nezo-site. Wichelen werkt aan de 
herinrichting van het centrum van 
Schellebelle. Natuurpunt bouwt een 
uitkijktoren en onder impuls van 
Natuur en Bos werd een brug over 
de Kalkenvaart geplaatst.

KALKENSE MEERSEN DONKMEER

LEES MEER OP
WWW.KALKENSEMEERSENDONKMEER.BE

 
 

TERUG

http://www.kalkensemeersendonkmeer.be


LANDSCHAP
P.11

GEÏNTEGREERD 
GEBIEDSGERICHT 

PROJECT
R I V I E R P A R K

scheldevallei LANDINRICHTINGSPROJECT 

SITUERING

Het projectgebied ‘Schelde en 
Rupel’ ligt pal in de Vlaamse Ruit 
tussen Antwerpen en Brussel. Het 
omvat een cluster van gemeenten in 
Klein-Brabant (Bornem en Puurs-
Sint-Amands), 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 land-
inrichting 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.

2020

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: 
• landinrichtingsproject 
Klein-Brabant en Zwijndrecht 
fase 2, landinrichtingsplan met 
verschillende uitvoeringsinitiatieven 
• landinrichtingsplan Zwijndrecht 
• landinrichtingsplan Sint-
Jansveldbeek 
• landinrichtingsplan Fort van 
Liezele, Kleine Molenbeekvallei en 
Scheldeboord Sint-Amands 

“De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) werkt aan een plan- en 
uitvoeringsprogramma voor het landinrichtingsproject ‘Klein-

Brabant-Zwijndrecht’. Doel is om alle plannen en projecten uit de 
regio op elkaar af te stemmen en te komen tot gecoördineerde 

uitvoeringen op terrein. 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, Puurs-Sint-
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) 

Schelde-Landschapspark 
• 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 Klein-Brabant 
• Natuurpunt Rupelstreek • 

Boerenbond.

FINANCIERING
Vlaamse overheid: 

2,5 miljoen euro.
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Met het Europese Life-project SPARC 
– ‘Space for Adapting the River Schel-
dt to Climate Change’ – voorziet de 
Europese Unie financiële steun om 
6 gebieden van het Sigmaplan verd-
er te ontwikkelen: in Bornem (Groot 
Schoor), Dendermonde (Vlassen-
broek), Hamme (Wal – Zwijn 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 bij-
zondere planten en dieren een thuis 
vinden. Precies door die weelde vor-
men de Sigmagebieden een grote 
troef voor het Rivierpark Schelde
vallei (p.5), een recreatief gebied-in-
wor ding dat zich uitstrekt langs de 
Schelde, Durme en Rupel. Samen 
met beleids makers, wetenschappers, 
lokale ondernemers en vrijwilligers 
zetten de initiatiefnemers van dit 
project zich in om het Sigmaplan en 
de klimaatverandering meer in de kij
ker te zetten. 

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

verschillende manieren die op de vol-
gende bladzijden worden toegelicht: 
1. ‘Hoogtij, feest in de Scheldevallei’ 
organiseren samen met 20 gemeent-
en. 2. Wandelingen organiseren, zo-
wel werfwandelingen als natuurwan-
delingen. 3. Gidsen opleiden om het 
verhaal van klimaatverandering 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, ambas-
sadeurs, natuureducatie en evene-
menten essentieel zijn in de toe-
komstige werking van het Rivierpark 
Scheldevallei. Los van deze publiek-
sacties behoren er nog enkele andere 
taken tot het project: 1. Het versprei-
den van opgedane kennis, bijvoor-
beeld via de klimaatadaptatiestudie 
en publicaties. 2. Uitwisseling van 
knowhow met gelijkaardige projecten 
bij onze noorderburen. 3. Communi-
catie allerhande, via gemeentelijke 
magazines, persberichten, filmpjes,… 
4. Het project LIFE Sparc integreren 
binnen de werking van Rivierpark 
Scheldevallei. Het ondersteunen van 
informatieve filmpjes. 5. Ontwikkelen 
van wandelroutes.

“Vanaf september 2017 vergroot ‘Space for Adapting the River 
Schelde 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 van de 
Vlaamse overheid.

PERIODE
2017-2022.

PARTNERS 
Agentschap voor 

Natuur en Bos van de 
Vlaamse overheid, De 

Vlaamse Waterweg nv, 
Regionaal Landschap 

Schelde-Durme, 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

2020

Samen met 23 gemeenten hadden we 
ons voorbereid op een dag vol bele-
ving op en rond het water, namelijk 
op 21 juni 2020. Covid-19 strooide 
echter roet in het eten waardoor we 
het originele concept moesten om-
vormen tot een ‘Corona-proof’-even-
ement. In de plaats van activiteiten op 
een dag werden er in de hele Schel-
devallei wandelroutes opgemaakt in 
samenwerking met gemeenten en 
verenigingen, die de hele zomer ter 
beschikking werden gesteld. Daar-
bij ging ook extra aandacht naar 
klimaatverande ring en de bijzondere 
rol die de Schelde, het Sigmaplan en 
haar unieke natuurgebieden hierin 
spelen. In totaal hebben 9.800 per-
sonen deze verschillende wandel-
routes bekeken via de website.

We organiseren dit evenement vooral 
om de hoofden van de mensen te-
rug naar het water te richten en hen 
het belang te laten inzien van de 
Sigmagebieden. We werken zo aan 
de derde pijler van het Sigmaplan, 
namelijk recreatie; naast veiligheid 
en natuur.

2021

We werken nu volop aan de 
voorbereiding van de volgende editie 
2021. Rekening houdend met mo-
gelijke Covid-maatregelen, zetten 
we zowel in op een programma dat 
gedurende de hele zomer in beperk-
te bubbel kan beleefd worden als op 
een kleinschaliger evenement op 20 
juni 2021 waarbij we hopelijk toch 
wat meer mensen kunnen samen-
brengen. 

“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

PROMOTOR
Regionaal Landschap 

Schelde-Durme 
i.h.k.v LIFE Sparc.

PERIODE
2019-2022.

PARTNERS 
Gemeenten, verenigingen, 

toerisme-diensten, 
rederijen,…

FINANCIERING
normaal 50.000 euro 

per editie; editie 2020 
uitzonderlijk 5.645,81 euro.

TERUG
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SITUERING

In maart 2019 organiseerden we, 
samen met Toerisme Oost-Vlaan-
deren, een cursus voor horeca-am-
bassadeurs. Deze ondernemers 
kregen onder andere les over het 
Sigmaplan en klimaatverandering en 
gingen op excursie in de projectge-
bieden. Op die manier hebben zij de 
juiste kennis over de veranderingen 
in hun streek en kunnen zij het pro-
ject uitdragen naar hun bezoekers. 
We lieten hun de opportuniteiten 
zien op vlak van bezoekers en hopen 
hun op die manier aan te moedigen 
de link nog meer te laten leggen met 
het water en in te zetten op duur-
zaam (verblijfs)toerisme.

Het doel is om ook in de andere ge-
bieden van het Rivierpark Schel-
devallei horeca-ambassadeurs te 
sprokkelen die als toeristisch info-
punt dienen voor de streek.

2021

In 2021 plannen we voornamelijk om 
in te zetten op deze bestaande groep 
ambassadeurs, hen meer te betrek-
ken bij evenementen en hen op de 
hoogte stellen van de veranderingen 
in de verschillende projectgebieden.

“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

2020 

In 2020 brachten we 37 gidsen 
samen voor een opleiding ‘Klimaat-
gids in de Scheldevallei’. Gedurende 
drie avonden, drie excursiedagen 
en een workshop leerden gidsen er 
alles over de klimaatverandering 
en de effecten op de Scheldevallei. 
In samenwerking met Provincie 
Oost-Vlaanderen en de Stad Den-
dermonde.
We maken samen met hen een 
draaiboek op voor gidsbeurten in 
de Sigmagebieden zodat dit kan ge-
bruikt worden door andere gidsen 
en geïnteresseerden.

Daarnaast organiseerden we kli-
maat- en werfwandelingen in de 
projectgebieden in samenwerk-
ing 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.

2021 

In 2021 zullen er normaalgezien op-
nieuw wandelingen plaatsvinden in 
de projectgebieden in samenwer-
king met de bovenstaande partners; 
rekening houdend met de Covid-19 
maatregelen.

Daarnaast evalueren we of er een 
tweede opleiding ‘Klimaatgids in 
de Scheldevallei’ kan plaatsvinden. 
Vermoedelijk in het najaar 2021.

“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 opleiden van gidsen en 
het organiseren van wandelingen.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
LISE NEIRINCKX

TERUG
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4. EDUCATIE

2020 

Verder werken we nog aan educatief 
pakket voor de derde graad lager 
onderwijs, zodat ook zij vertrouwd 
geraken met deze thema’s op hun 
niveau. 
We hebben dit pakket opgemaakt 
en reeds uitgetest in samenwerking 
met Bastion VIII.

Het pakket is 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.

2021 

In 2021 zullen we dit pakket fina-
liseren en verspreiden over de ver-
schillende gemeenten. De bedoeling 
is dat gidsen dit kunnen gebruiken 
bij het rondleiden van groepen kin-
deren, maar we willen het ook ver-
spreiden onder bestaan de en toe-
komstige natuurouder verenigingen 
en andere natuur- educatieve part-
ners.

“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



LANDSCHAP
P.17

GEÏNTEGREERD 
GEBIEDSGERICHT 

PROJECT
R I V I E R P A R K

scheldevallei

2020

Dit jaar realiseerde team NME 
van Regionaal Landschap Schel-
de-Durme het Donkoeverpark 
(p.49). Rond de splinternieuwe ‘Ont-
haalpoort Donkmeer’ werd de om-
geving vergroend en ingericht als 
ontmoetingsplaats voor jongeren en 
kinderen. Gemeente Berlare en Re-
gionaal Landschap Schelde-Durme 
werkten samen aan de uitbouw van 
themawandelingen rond het Donk-
meer. 

Een zeer mooie realisatie was een 
korte ketenbrochure voor Kalkense 
Meersen Donkmeer. Deze brochure 
die zowel in print als online bes-
chikbaar is, werd succesvol gelan-
ceerd in december 2020. Meer dan 
20 aanbieders van korte ketenpro-
ducten werkten hieraan mee. We 
willen hier mee deze producenten 
een duw in de rug geven, net zoals 
dat ge beurt via boerenmarkten en 
hun eigen initiatieven. 

Veel aandacht ging in 2020 naar de 
opmaak van een ruimtelijke visie 
voor de recreatiepool Donk. Onder 
impuls van de Provincie Oost-Vlaan-

deren en in nauwe samenwerking 
met Rivierpark Scheldevallei en de 
gemeente Berlare werd een visie 
en een actieplan opgemaakt. On-
danks corona werd toch veel aan-
dacht besteed aan participatie van 
overheden, lokale stakeholders en 
andere betrokkenen. Deze plannen 
zullen in 2021 formeel goedgekeurd 
worden.

2021

Hierdoor komt er een vervolgtraject 
voor PDPO Recreatiepool Donk-
meer. Berlare, Oost-Vlaanderen 
en Regionaal Landschap Schel-
de-Durme/Rivierpark Scheldevallei 
slaan hiervoor de handen in elkaar. 
Het PDPO project zelf liep af in no-
vember 2020.

“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: 

AUDREY JANSSEUNE I.S.M. TOM WEZENBEEK

PROMOTOR
Provincie Oost-Vlaanderen.

COPROMOTORS 
RLSD en de gemeente 

Berlare.

PERIODE
Van 1 augustus 2017 tot 30 

november 2020.

PARTNERS 
Vlaamse Landmaatschappij, 

Natuur en Bos, Toerisme 
Scheldeland, Toerisme 

Oost-Vlaanderen, Toerisme 
Vlaanderen.

FINANCIERING
Projectbudget: 407.050 euro, 

50 % gedragen door 
de promotor en de 

copromotoren,
50 % gesubsidieerd door 

Platteland Plus -
  III-subsidie 

(Vlaamse en provinciale 
subsidie).

RECREATIEPOOL DONK 
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“In het openruimtegebied tussen Aalst, Affligem, Asse en Opwijk 
werken we aan het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit, natuur- en 
erfgoedwaarden, (stedelijke) landbouw, een duurzaam watersysteem 

en kwaliteitsvol recreatief groen dat tot in het hart van de omliggende 
steden en woonkernen dringt.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
JEROEN BRAL I.S.M. JORIS VANDERVEKEN, MARJOKE LANCKRIET & AUDREY JANSSEUNE

VAN EREMBALD TOT KRAVAALBOS

INITIATIEFNEMER
RLSD i.s.m. Provincie 

Oost-Vlaanderen, Provincie 
Vlaams-Brabant, 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 ’t 
Stakenhuis, 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 Oost-Vlaanderen, 
Provincie Vlaams-Brabant, 

stad Aalst, gemeenten 
Affligem, Asse en Opwijk, 

‘t Stakenhuis: 159.500 euro 
in 2020

SITUERING

Op een boogscheut van Brussel, op 
de grens van Oost-Vlaanderen en 
Vlaams-Brabant ligt een verborgen 
parel: het Landschap van Erembald 
tot Kravaalbos. Het gebied is rijk 
aan historisch, natuurlijk en cultu-
reel erfgoed. Dit schept opportu-
niteiten voor lokale economie, korte 
ketenlandbouw, duurzaam toerisme 
en recreatie. 

Het open ruimte gebied staat onder 
grote druk die alleen maar zal 
toenemen door de bevolkingsgroei 
in de omliggende woonkernen. 
Tegelijk moet deze open ruim-
te doelstellingen realiseren rond 
onder meer biodiversiteit, klimaat-
adaptatie en -mitigatie, functionele 
verwevenheid en ontharding. Dit 
strategisch project wil een oploss-
ing aanreiken voor deze uitdagingen 
door de kwaliteitsvolle ontwikke-
ling van het open ruimte gebied in 
relatie tot de bebouwde kernen. Een 
robuuste open ruimte biedt ecosys-
teemdiensten als schone lucht, bio-
diversiteit, ruimte voor recreatie en 
landschapsbeleving. Zo is het land-
schap van Erembald tot Kravaalbos 

een meerwaarde voor de omliggen-
de steden en gemeenten. 

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.

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 

STRATEGISCH PROJECT

TERUG
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woonontwikkelingen in het 
openruimtegebied en door 
slimme herontwikkeling 
van bebouwde ruimte die 
vrijkomt.

AANPAK

Het samenwerkingsverband 
tussen 2 provincies, 4 gemeen-
ten, 3 Regionale Landschappen 
en een breed netwerk van be-
trokken actoren kiest bewust 
voor een geïntegreerde aanpak 
met maximale win/win-situaties 
en koppelingsmogelijkheden 
om beschikbare beleidsinstru-
menten en middelen gebundeld 
in te zetten. De doelstellingen 
worden gerealiseerd door een 
combinatie van gebiedsgerichte 
en thematische deelprojecten, 
van acties op regionaal en op 
lokaal niveau, van stimulerende 
acties en eigen initiatieven van 
het projectteam.

DEELPROJECTEN

GROENE RAND ASSE. In dit deel-
project worden drie groen-
kernen rond Asse centrum 
ontwikkeld en versterkt. Naast 
het creëren van toegankelijk 
duurzaam groen op wandel- 
en fietsafstand, worden er ook 

na tuurverbindingen gezocht 
tussen de verschillende groen-
kernen en met het Kravaalbos. 
Daarnaast wordt ook ingezet 
op de maximale landschappe-
lijke integratie van de rond-
weg N9k rond Asse. In samen-
werking met de gemeente 
Asse, particulieren, Regionaal 
Landschap Brabantse Kouters 
en Natuurpunt Asse werd al 
heel wat gerealiseerd: bosaan-
plant en -uitbreiding, aanplant 
van houtkanten en historische 
boomgaarden, ondersteuning bij 
ontwikkeling van een voedsel-
bos en laanbeplanting en hout-
kanten langsheen een deel van 
de rondweg.

GROENPOOL AALST. Dit deelproject 
zet in op de realisatie van een 
800 ha groot open ruimte gebied 
dat als recreatieve, ecologische 
groene long kan fungeren voor 
de inwoners van Aalst, Affligem 
en Denderleeuw en dat tegelij-
kertijd een toegangspoort vormt 
tot de Dendervallei en het Abdij-
landschap, de Faluintjesstreek 
en verder naar het Kravaalbos. 
In 2019 werd gestart met de stu-
dieopdracht voor het uitwerken 
van een ontwikkelingsvisie en 
-strategie voor de Groenpool. 
Hierin werden de verschillen-

de soorten ruimtelijke druk op 
de binnenstad en de ruimere 
omgeving van Aalst geanaly-
seerd. De potenties op vlak van 
duurzame mobiliteit, recreatie, 
natuur en landbouw werden in 
kaart gebracht, alsook de meest 
geschikte bosuitbreidingszones 
en plaatsen waar ecologische en 
recreatieve verbindingen tussen 
de verschillende groene gebie-
den versterkt of gemaakt moet-
en worden. De uitgewerkte ge-
biedsvisie tracht een duurzaam 
antwoord te bieden op de ver-
schillende ruimtelijke uitdagin-
gen. De studie werd in 2020 af-
gerond. De eerste acties van het 
actieprogramma voor de reali-
satie van de Groenpool werden 
in najaar 2020 opgestart.

LEIREKENSROUTE. Deelproject 
Leirekensroute zet in op de 
kwalitatieve verbetering van de 
Leirekensroute als belang rijke 
ecologische verbinding, recre-
atief lint en functionele fiets-
verbinding. Vanuit Vlaamse, 
provinciale en lokale overheden 
en lokale organisaties worden 
hiertoe initiatieven genomen.
Studiebureau BUUR werkte in 
opdracht van dienst mobiliteit 
van de provincie Vlaams-Bra-
bant in samenwerking met 
Oost-Vlaanderen de visienota 
met voorontwerp uit voor de 
Leirekensroute als fietssnel-
weg. Vanuit het strategisch pro-
ject werd opgevolgd dat in dit 
ontwerp de randvoorwaarden 
rond landschap, landbouw en 
natuur en ook kansen voor re-
creatie uitgebreid opgenomen 
werden. Daarnaast werd actief 
ingezet op flankerende groen-
projecten langsheen de route, 
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zoals in Aalst de realisatie van 
speelzone Ten Rozen in 2018 en 
in Opwijk de inrichting van een 
natuurlijk buurtpark en buffer-
zone ter hoogte van de nieuwe 
KMO-zone De Staak.
Vanuit het project zal verder 
gewerkt worden langsheen de 
Leirekensroute om de recreatie-
ve, ecologische en landschap-
pelijke waarde van de route te 
versterken. Voor het volgende 
projectjaar staat bijkomend nog 
de realisatie gepland van twee 
gemeentelijke speelterreinen, 
Bunder en Heiveld langsheen de 
route in Opwijk, als natuurlijke 
ruimtes voor spel, sport en rust.

AFFLIGEM EN ABDIJLANDSCHAP. In dit 
focusgebied wordt hard gewerkt 
aan het GNOP-gebied Kouden-
bergbeekvallei om de natuur-
waarde en toegankelijkheid van 
het gebied te vergroten. Dit ge-
beurt met subsidies van Natuur 
en Bos van de Vlaamse Overhe-
id. De perceelsverwerving, nat-
uur- en recreatieve inrich ting 
van het GNOP-gebied was reeds 

lopende bij de start van het 
strategisch project. Van uit het 
strategisch project werd deze 
werking versterkt waardoor 
grondverwerving en investerin-
gen verviervoudigd zijn. Een 
geïntegreerd natuurbeheerplan, 
inclusief toegankelijk heids-
reglement, voor dit gebied is in 
opmaak. Verder wordt de on-
thaalinfrastructuur en recreati-
eve ontsluiting geoptimaliseerd, 
werd en zal verdere bosuitbreid-
ing worden gerealiseerd en bij-
komende kleine landschapsele-
menten aangelegd en beheerd, 
met bijzondere aandacht voor de 
zwarte populier.

KRAVAALBOS. De projectpart-
ners van het strategisch pro-
ject willen verder inzetten op 
een duurzame ontwikkeling 
van het Kravaalbos en haar di-
recte omgeving. Een van de 
deelacties hierbij is het her-
stel van de historische kersen-
boomgaardengordel rond Ma-
zenzele, destijds gekend als het 
witte dorp omwille van de vele 

kersenbomen die het dorp hele-
maal wit toverden in het voor-
jaar. Met de ondersteunende 
projectsubsidie van provincie 
Vlaams-Brabant worden besta-
ande boomgaarden hersteld 
en nieuwe gerealiseerd, zowel 
bij particulieren als op terrein-
en van de gemeente. In 2020 
werden enten geoogst van oude 
kersenbomen om genetisch 
materiaal te bewaren voor de 
toekomst. De scheuten werden 
vervolgens door de Nationale 
Boomgaardenstichting opge-
kweekt tot ca. 100 volwaardige 
hoogstambomen die sinds na-
jaar 2020 opnieuw in het Mazen-
zeelse landschap aangeplant 
worden. 

BRONNENGEBIED OPWIJK. Opwijk 
was één van de eerste gemeen-
ten die een bouwmeesterscan 
liet uitvoeren in supervisie van 
de Vlaamse Bouwmeester. In 
deze studie werd het idee gelan-
ceerd voor de realisatie van een 
natuurgebied rond de verschil-
lende bronnengebieden in Op-
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wijk. In de komende projectperi-
ode zal een eerste visie gemaakt 
worden met oog op de realisatie. 
In het bronnengebied werden 
wel al terreinacties gerealiseerd 
binnen de basiswerking van Re-
gionaal Landschap Brabantse 
Kouters. Zo werd ter hoogte van 
natuurgebied Puttebeek een 
hoogstamboomgaard aangelegd 
met oude fruitrassen van Mazen-
zele. Bij particuliere eigenaars 
werden terreinen ingericht met 
kleine landschapselementen. 
Aan Dokkenebos werd een poel 
hersteld en aan recreatiegebied 
Vetweyde een bufferbos aange-
legd.

HOPTEELT EN HOPCULTUUR. Het pro-
jectpartnerschap heeft zich tot 
doel gesteld de hopteelt in de 
regio terug aan te wakkeren, het 
plattelandsgebied van Aalst en 
de Vlaams-Brabantse hopge-
meenten duurzaam te ontwik-
kelen en een integraal project 
op te zetten om dit te realiseren. 
Naast de hopfeesten, moet ook 
de hopteelt terug deel uit gaan 
maken van de streekidenti teit. 
Er wordt gewerkt aan verst-
erking van de hopcultuur, het 

ontsluiten van hoperfgoed, ac-
tiveren van de hopteelt, de pro-
motie van hop als streekproduct 
en de streek als hopstreek (lees 
verder op p.22.)

LANDBOUW / KORTE KETEN. De in 
2016 gelanceerde korteketen-
brochure ‘(H)eerlijk Lokaal’ 
werd begin 2020 geactualiseerd. 
De brochure vermeldt meer dan 
60 deelnemende verkooppunt-
en en geeft een mooi overzicht 
van lokaal geteelde producten 
en streekproducten uit de regio 
Aalst, Affligem, Asse en Opwijk. 
In de heruitgave zijn ook enkele 
wandel- en fietslussen langs-
heen verschillende korte keten 
verkooppunten/producenten 
opgenomen. De website werd 
vernieuwd en verder ontwikkeld. 
Er werden A3 stickers/posters 
gedrukt voor de producenten 
die aan huis verkopen om aan 
mogelijke kopers te tonen dat 
ze aan het juiste adres zijn. Bij-
komend werd vanuit het project 
ondersteuning geboden bij de 
organisatie van een korte keten 
fietstocht en enkele korte keten 
picknicks. Ook komend jaar bou-
wen we verder op dit elan. 

EREMBALD-KRAVAAL HAPPENING. De  
Happening is de jaarlijkse 
hoogmis van het project: een 
publiekevenement waarbij het 
strategisch project, de project-
partners en de lopende acties 
worden voorgesteld aan het 
brede publiek. De Erem bald-
Kravaal Happening sensibili-
seert en informeert bezoekers 
over landschapsontwikkeling en 
draagt bij aan de lokale veran-
kering en de sterke betrokken-
heid van het lokale middenveld 
en de bewoners van de streek. 
Tijdens een infomarkt kunnen 
deelnemers kennismaken met 
de betrokken partners en hun 
werking en met lokale produ-
centen en hun zelfgemaakte 
producten zoals honing, kaas, 
fruit(sappen), bier... 
De Happening ging in 2020 door 
in Aalst aan het Kravaalbos en 
trok meer dan 700 bezoekers.

LEES MEER OP
WWW.EREMBALDKRAVAAL.BE
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LANDSCHAPGEÏNTEGREERD 
GEBIEDSGERICHT 

PROJECT

Onze visie om ‘HOP OP DE KAART’ 
te zetten in Vlaams-Brabant en het 
Land van Aalst krijgt goed vorm. In 
2020 vinkten we 15 actiepunten af 
uit het ontwikkelingsprogramma 
‘Hopbeleving AAA+’, een stu die door 
Idea-Consult. Dat belooft mooie 
resultaten bij het afsluiten van het 
project in juni 2021, wat we zullen 
vieren tijdens de Erembald-Kravaal 
Happening op 08.09 (hopoogst-
maand) aan de nieuw ingerichte ont-
haalpoort bij Abdij Affligem.

ERFGOED. 1. Hopprojecten in beleids-
plannen erfgoedorganisaties: start-
vergadering Leuven (zomer 2020). 
Vervolgvergaderingen erfgoedcellen 
omtrent hopasten, landbouwvoor-
werpen, foto’s, films en immaterieel 
erfgoed (verhalen, …). 2. Erfgoed-
projecten: samenwerkingen lokale 
heemkundige kringen en verzame-
laars. 3. Inventariseren en docu-
menteren hoperfgoed: opstart door 
IDEA-consult. Verdere aanvulling 
i.s.m. erfgoedcellen. Digitalisatie en 
ontsluiting volgen. 4. Verzamelen en 
visualiseren verhalen: input verza-
meld. 5. Exposities in horeca & his-
torische plekken: Fugzia richt een 
onthaalpoort in aan Abdij Affligem. 

Dit wordt ons sluitstuk: een totaal-
beleving rond landbouw, toerisme en 
erfgoed.

LANDBOUW. 1. Meester-Leerling traject: 
succesvol afgesloten in oktober 2020. 
Opvolging via hopcoöperatieve ‘vzw 
orde van de Groene Bel’. 2. Oogst ter 
beschikking stellen: de hopcoöpera-
tieve metst een droogast in Meldert. 
3. Herstel teelttraditie: inmiddels 12 
hoptelers. 4. Cross-over naar on-
derzoek en opleiding: 2 studiedagen 
i.s.m. Landbouwkamer Vlaams-Bra-
bant (Herent najaar 2019, digitaal 
najaar 2020). 5. Experimenteren met 
restproducten: lege hopranken be-
nutten in bloemsierkunst, manden, …

TOERISME. 1. Landschapsbeleving: 
nieuwe hopvelden en oogstdemon-
straties met mobiele plukmachine. 
2. Co-creatie met brouwers, cafés 
en logies: eerste uitdaging: content 
creëren. Verspreiding via partners 
‘hopcafé-ronde’. 3. Samenwerking 
productdesigners: In contact. 4. Lo-
cal Food voor foodies: promotie loka-
le streekproducten (kaas, chocolade, 
bapas). 5. Hopnesstrail: Provincies 
Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant 
werken hoproutes uit.

“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

2020

Tijdens dit derde realisatiejaar wer-
den in Temse en Kruibeke 9 poelen 
hersteld, allemaal i.f.v. de kamsa-
lamander. Bij een Kruibeekse 
landbouwer plantten we 550 meter 
meidoorn-sleedoornheg en een bo-
menrij van 42 wintereiken aan. Sa-
men met een particuliere houtkant 
van 150 meter gingen zo 3.160 stuks 
bosgoed de grond in voor 700 meter 
robuuste houtige landschapsele
menten. 

2021 

Een grote hoogstamboomgaard bij 
een landbouwer staat alvast op de 
planning. De acties voor kamsala-
mander zetten we voort en een ex-
tra impuls hopen we te geven aan 
de houtige landschapselementen 
(een grote uitdaging in dit intensief 
gebruikte landschap met kleine 
landbouwpercelen) als verbindende 
elementen, ook voor vleermuizen. 
De soortenbeschermingsplannen 
voor deze soorten zijn daarbij onze 
belangrijkste leidraad. Vanzelfspre-
kend blijven we de reguliere wer-
king met advies en realisatie van 
kleine landschapselementen voort-
zetten. We hopen daarvoor succes-
vol samen te kunnen werken met 
extra aandacht voor landbouwers 
en paardenhouders.

“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 Oost-Vlaanderen.

PERIODE
2018 - 2021. 

PARTNERS 
Provincie Oost-Vlaanderen, 

Vlaamse Milieu 
Maatschappij, Toerisme 

Waasland, Toerisme 
Oost-Vlaanderen, 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 Oost-Vlaanderen  

(+ 20 % cofinanciering).

LANDSCHAP
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GEÏNTEGREERD 
GEBIEDSGERICHT 

PROJECT

2020

In dit tweede realisatiejaar werkten 
we intensief samen met 5 particu-
lieren, 3 lokale (natuur)verenigin-
gen, 1 landbouwer en het lokaal 
bestuur van Wichelen die samen op 
hun terreinen met de aanplant van 
7.660 stuks bosgoed en een vijftig-
tal hoogstambomen wel 2.500 met 
heg of houtkant mogelijk maakten, 
naast een bosuitbreiding van 0,7 ha, 
het ruimen van een sloot, hakhout-
beheer i.f.v. zomertortel en kamsal-
amander en het leggen van een heg 
van meidoorn en sleedoorn. Met de 
groenvoorziening van sportpark De 
Cirkel en het actieve aankoopbeleid 
voor bosuitbreiding hebben het lo-
kaal bestuur en de milieudienst van 
Wichelen hier een groot aandeel in, 
chapeau en dank voor het vertrou-
wen! 

2021

Een steenuilactie i.s.m. natuur-
verenigingen, landbouwers en en-
kele particulieren staat op de plan-
ning. Verder dient de aandacht vooral 
te gaan naar herstel en uitbreiding 
van het netwerk van heggen en hout-
kanten en de strategische aanleg van 
poelen(clusters) om de amfibieën-
populaties te versterken. 

“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 Oost-Vlaanderen.

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 Oost-Vlaanderen  

(+ 20 % cofinanciering)

GL * M.-SERSKAMPSE BEEKLANDSCHAP
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ALGEMEEN 
PROJECT LANDSCHAP

“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 I.S.M. ROBIN VAN HEGHE & KATRIEN DEVRIENDT

INITIATIEFNEMER
Provincie Oost-Vlaanderen.

PERIODE
Jaarlijks, startjaar 2015.

PARTNERS
Gemeenten, organisaties, 

bedrijven en particulieren.

FINANCIERING
Provincie Oost-Vlaanderen, 
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. 

2020

Dankzij Beplant het Landschap 
(voorheen Klimaatplan genoemd) 
plantten we op 10 verschillende lo-
caties heggen, bomenrijen en hoog-
stamboomgaarden aan en leverden 
we bosgoed voor 3 bijkomende loca-
ties. Alle aanvragen waren afkomstig 
van particulieren. In totaal werden 
4 nieuwe boomgaarden aangeplant 
(83 bomen) en werden 7185 stuks 
bosgoed geleverd of aangeplant. De 
aanvragers komen bij ons voorna-
melijk terecht via het Landschapslo-
ket (p.32), de Gestroomlijnd Land-
schap- projecten Barbierbeekvallei 

(p.23) en Molenbeek-Serskampse 
beek (p.24), Paard in het Landschap 
(p.36) of reageren rechtstreeks op de 
projectoproep die door de Provincie 
Oost-Vlaanderen werd verspreid. 

2021

In 2021 gaan we opnieuw op zoek 
naar locaties om aanplantingen te 
realiseren. 
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ALGEMEEN 
PROJECT LANDSCHAP ALGEMEEN 

PROJECT

SITUERING

Dit projectvoorstel omhelst het her-
stel van een historische boomgaard 
in het centrum van Zwijndrecht, 
die volledig toegankelijk is voor het 
publiek. Rondom de boomgaard 
bevinden zich ook nog een open 
landbouwperceel, een Vredespark, 
een begraafplaats, een open per-
ceel, een geboortebos, een KSA-
zone en een landbouwzone. Wij 
zien het herstel van de boomgaard 
als een eerste belangrijke stap in 
het creëren van een geïntegreerde, 
gedragen publieke zone. Verder 
zal het herstel van deze belangrij-
ke boomgaard ook een bijdrage 
leveren aan een vernieuwing van 
de publieke aandacht voor deze 
unieke zone. Het herstel van én de 
aandacht voor deze boomgaard zal 
gelden als een introductie voor het 
vervolgtraject dat door VLM, de ge-
meente Zwij ndrecht, RLSD en ande-
re partners zal gedragen worden.

2020

Dit project behelsde oorspronkelijk 
enkel het herstel van de boomgaard 
door uitvoer van achterstallig be-

heer. De voorbije maanden werd dit 
project gekoppeld aan en afgestemd 
op een project van Velt dat samen 
met de gemeente een duurzaam be-
heer van de boomgaard wil opstart-
en a.d.h.v. een begeleidingstraject 
van zogenaamde fruitverzorgers. 
Een eerste, gezamelijk publieks-
moment kon door de lockdown niet 
doorgaan. Het nodige achterstallige 
beheer werd wel reeds besproken 
met een boomverzorger.

2021

Het achterstallige beheer zal worden 
uitgevoerd door een boomverzorger. 
RLSD zal een literatuurstudie ma-
ken van de historiek van de boom-
gaard en een beheerplan opmaken. 
RLSD zal ook deelnemen aan de 
publieksacties van Velt om de nodi-
ge voorkennis op te pikken voor het 
vervolgtraject. 

“Deze publieke hoogstamboomgaard is uniek en heeft 
door zijn ligging een groot potentieel als groenpool, wat 
op dit moment onderbenut blijft. Daar willen we samen 

verandering in brengen”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
ELIZA ROMEIJN-PEETERS

BOOMGAARD ZWIJNDRECHT

INITIATIEFNEMER
RLSD.

PERIODE
2020-2021.

PARTNERS 
Gemeente Zwijndrecht. 

FINANCIERING
6.800 euro (DMN-subsidie 

Provincie Antwerpen).
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ALGEMEEN 
PROJECT LANDSCHAPBOOMGAARD ZWIJNDRECHT

“Door het veranderd klimaat worden gemeenten geconfronteerd met 
waterschaarste en - overlast. Gemeenten hebben echter nood aan 

ondersteuning bij het ontwerp, aanleg en beheer van klimaatrobuuste 
groenzones. Dit project bundelt huidige kennis en praktijkvoorbeelden 

rond waterefficiënt ontwerpen en beschikbare technieken voor aanleg 
en beheer.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
ELIZA ROMEIJN-PEETERS

INITIATIEFNEMER
Proefcentrum voor 

Sierteelt vzw.

PERIODE
2020-2022.

PARTNERS
Vereniging voor Openbaar 

Groen, Velt, RLSD.

FINANCIERING
Totaalbudget deel RLSD 

bedraagt 19.062 euro, 
waarvan 12390 euro (65 %) 

-subsidie en 1.2370 euro 
(35 %), restfinanciering 
door RLSD. Dit project 

geniet financiële steun van 
Europa (ELFPO - Europees 

Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling), 

Vlaanderen en de Provincie 
Oost-Vlaanderen. 

EFFICIËNT WATERBEHEER

SITUERING 

Zowel in 2017, 2018 als 2019 hebben 
we met een lange droogteperiode en 
extreme temperaturen te kampen 
gehad. Het tekort aan water zorgt 
voor een stresssituatie bij veel plan-
tensoorten, waardoor ze stoppen 
met groeien of verdrogen en daar-
door ook meer kwetsbaar zijn voor 
zwakteparasieten. Daarnaast neemt 
het risico op overstromingen toe in 
de toekomst. Dit is enerzijds te wijten 
aan de erg hoge verhardingsgraad 
bij Vlaamse steden en gemeenten en 
anderzijds aan veranderende neer-
slagpatronen met tijdens de winter-
periode meer neerslag en tijdens de 
zomers meer zeer intensieve buien. 
Dit project willen we tegemoet te ko-
men aan de kennisnoden en onder-
steuning bieden aan publieke en pri-
vate groenvoorzieners, landbouwers 
en kwekers. Daarnaast wordt ook het 
brede publiek betrokken, een draag-
vlak creëren rond efficiënt waterbe-
heer via aanleg van groen is immers 
ook van belang. 

2020

Verschillende proefopstellingen wer-

den opgesteld en opgevolgd door 
PCS. Hier worden de effecten van 
verschillende irrigatietechnieken 
en bodemadditieven en het al dan 
niet toepassen van plantsnoei op de 
droogtestress van nieuwe aanplan-
tingen met elkaar vergeleken. RLSD 
betrok het AWV, waardoor er ook 
representatieve proefopstellingen 
zijn in het landelijkgebied (oa N41 te 
Hamme). 

2021

Proefopstellingen worden verder op-
gevolgd en literatuurstudie verder 
uitgebreid door PSC. PSC zal op ba-
sis hiervan een brochure opmaken. 
VVOG zal werken aan een brochure 
met inspirerende voorbeelden. VELT 
werkt een opleiding uit voor lesge-
vers. RLSD zal samen met PSC wer-
ken aan infodagen waarop het pro-
ject kan worden voorgesteld.
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PROJECT

De erkende onroerenderfgoeddepots 
kunnen instaan voor het behoud en 
beheer van archeologisch, bouw-
kundig en landschappelijk erfgoed. 
Veteraanbomen, die in hun laatste 
levensfase zitten en genetisch waar-
devol materiaal bezitten, kunnen best 
worden gevrijwaard voor de toekomst 
via het proactief nemen van enten. 
Meestal is er bij het afsterven van een 
veteraan-erfgoedboom voordien geen 
werk gemaakt van vervangmateriaal. 
Daardoor moet er nieuw materiaal 
worden aangekocht uit een kwekerij. 
Het genetisch aspect van wat wordt 
aangeplant 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 hou
tige beplantingen met erfgoedwaarde 
en veteraanbomen aanplanten in het 
arboretum 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. 

In 2020 werden enten van de knot-
linde op het dorpsplein van Masse-
men (Wetteren) verzameld en door 
Het Leen geënt. Via het Landschaps-
loket werden we nauw betrokken bij 
het ecologisch beheer van de rode 
beuk op Kasteeldomein Ortegat in 
Waasmunster, waarvan de toestand 
de voorbije jaren heel sterk achteruit 
is gegaan. Na advies van een boom-
verzorger gespecialiseerd in monu-
mentale bomen, ons Regionaal Land-
schap en het Agentschap Onroerend 
Erfgoed heeft de eigenaar besloten 
om de beuk niet te rooien, maar wel 
‘ecologisch te vellen’. Veiligheid staat 
hierbij voorop. Het grootste deel van 
de kruin wordt weggesnoeid zodat de 
boom minder wind vangt. De gesnoei-
de boom blijft staan omwille van zijn 
historische en ecologische waarde. 
Van deze beuk werden eveneens en-
ten verzameld. 

In 2021 zal met de andere partners 
beslist worden of er een nieuwe reeks 
bomen geselecteerd zal word.

“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 Oost-Vlaanderen, 

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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2020

In 2020-2021 beheerden 49 teams 
van circa 150 – 170 houtzoekers in 
totaal 1.218 knotbomen bij 57 aan-
bieders. Daarnaast zijn 72 aan-
biedingen uitgesteld naar volgend 
knotseizoen wegens onvoldoende 
beschikbare knotters om de rest-
erende 2553 bomen te beheren. De 
houtzoekers voeren dit werk vrijwil-
lig uit in ruil voor het brandhout. Er 
werd vooral geknot bij particulieren 
maar ook voor de gemeentes Bor-
nem en Kruibeke. Verder werd er 
geknot voor de natuurverenigingen 
vzw Durme en Natuurpunt. Ook in 
2020 organiseerden we opleiding-
en ‘veilig knotten met de ketting-
zaag’ om nieuwe houtzoekers op 
te leiden; de opleidingen in Berlare 
zijn kunnen doorgaan, de andere 
zijn uitgesteld omwille van Corona. 
Vanuit de houtzoekers kwam naar 
voor dat er vraag is naar cursussen 
voor gevorderden, deze cursus was 
op poten gezet maar ook uitgesteld 
wegens corona. De website www.
goedgeknot.be is ondertussen 4 jaar 
in gebruik. Zowel de aanbieders van 
hout als de houtzoekers registreren 
zich vlot via digitale weg. Voor de 

aanbieders die de weg minder vlot 
vinden voorzien we tot op heden een 
alternatieve manier. De uitgevoer-
de werken worden nog steeds 
opge volgd via terreincontroles en 
navraag bij aanbieders. Staigair 
Michiel Janssens werd opgevolgd 
door staigair Nick De Waele – Van 
de Velde van Odisee hogeschool.

2021

We blijven inzetten op opleidingen 
voor nieuwe houtzoekers en willen 
we de reeds actieve houtzoekers 
bedanken voor hun inzet door bij-
komende vormingsmomenten aan 
te bieden. Oproepen gericht aan-
houtaanbieders zal enkel gebeuren 
in onze nieuwe gemeentes (Lokeren 
& St. Gillis Waas).

“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. MAERTENS JAN, SEBASTIEN LEYS, 

NICK DE WAELE – VAN DE VELDE (STAGIAIR)

GOED GEKNOT

INITIATIEFNEMER
RLSD.

PERIODE
Jaarlijks, 

van november 
tot en met februari.

PARTNERS 
Gemeenten en 

verenigingen actief rond 
groen- en natuurbeheer 
(landbouwverenigingen, 

vzw Durme, Natuurpunt …), 
NME-actoren in de streek, 

scholen, overheden en 
particulieren. 

FINANCIERING
Provincies Oost-Vlaanderen 
en Antwerpen (loonkosten).
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PROJECT

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.32). 

2020
Het reglement is tot nog toe 
goedgekeurd in deze 9 gemeenten: 
Berlare, Hamme, Kruibeke, Melle, 
Puurs-Sint-Amands, Waasmunster, 
Wetteren, Wichelen en Zele. Enkele 
gemeenten verkiezen hun eigen 
reglement of ondersteunen KLE’s 
projectmatig. Enkele andere ge-
meenten geven aan geïnteresseerd te 
zijn om reglement op te nemen in hun 
werking. Het subsidiereglement is 
toe aan een update. Zo’n update zou 
meteen een goed moment zijn voor 
gemeenten om het KLE-reglement 

in hun gemeente te implementeren. 
Op basis van een bevraging bij de ge-
meenten en eigen ervaringen stelden 
we een workshop samen voor de 
Algemene vergadering waarin sug-
gesties werden voorgesteld en input 
zou worden gevraagd. Door de lock-
down werd deze workshop uitgesteld. 

2021
De workshop zal alsnog georgani-
seerd worden. Op basis van de in-
put op een inforonde tijdens de Al-
gemene Vergadering zal een nieuw 
basisreglement opgesteld worden 
dat de gemeenten vervolgens kun-
nen overnemen. Het valt op dat de 
interesse vanuit de potentiële aan-
vragers (veelal particulieren) sterk 
verschilt van gemeente tot gemeen-
te. Sommige gemeenten ontvangen 
opmerkelijk veel, andere opmerke-
lijk weinig aanvragen. Het vernieuw-
de subsidiereglement is een aanleid-
ing om via onze eigen kanalen en die 
van de gemeenten zelf het reglement 
nog eens kenbaar te maken. De ge-
meenten controleren zelf elke aan-
gevraagde en goedgekeurde aan-
plant, aanleg of onderhoud van een 
KLE. Wij bieden aanvragers onder-
steuning aan bij toekomstig beheer.

“10 gemeenten binnen ons werkingsgebied gebruiken ‘ons’ 
KLEreglement 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 

Schelde-Durme.

STARTJAAR
2010.

PARTNERS 
Gemeentebesturen, 

Provincies Antwerpen 
en Oost-Vlaanderen.

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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“Dit is een integrale visie voor het duurzaam ecologisch beheer van 
de zone rondom de Nieuwdonkvijver in Berlare, eigendom van de 

Provincie Oost-Vlaanderen. Initieel gelanceerd op vraag van de voormalige 
eigenaar Intercommunale DDS, bereidde RLSD in 2012 voor de DDS een 

landschapsbeheerplan voor met allerlei acties op terrein vanaf 2015. Doel? 
De natuurwaarden versterken, met oog voor de zachte recreatie.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
JAN MAERTENS

INITIATIEFNEMER
Provincie Oost-Vlaanderen.

PERIODE
2012.

PARTNERS
Vzw Durme.

FINANCIERING
Provincie Oost-Vlaanderen.

LANDSCHAPSBEHEERPLAN NIEUWDONK

2015-2019

Aanplant van een 800 m lange heg 
met streekeigen struiken en een aan-
tal solitaire lindebomen, de inrich-
ting van een oeverzwaluwenwand (die 
wordt beheerd i.s.m. vzw Durme) en 
een vogelkijkwand.

2020 

Aansluitend bij de uitgevoerde acties 
wordt voortaan ook aandacht gegeven 
aan het ecologisch graslandbeheer. 
Dit sluit aan bij het ‘Gezamenlijk Be-
heerplan Berlare Broek – Donkmeer’ 
(versie 2019) waarin het ecologisch 
beheer van een deel van het grasland 
(7,28 ha) is voorzien.
Ondertussen wordt een deel tot twee 
maal per jaar gemaaid vanaf 15 juni, 
zonder het gebruik van mest- en 
sproeistoffen. Het maaisel wordt af-
gevoerd, bedoeld als veevoeder.

2021 

Naast de opvolging van het ecolo-
gisch maaibeheer wordt ook de mo-
gelijkheid tot de inrichting van een 
extensieve graasweide (wastine) 
onderzocht.

DUIDING BIJ FOTO 

Momenteel wordt in Nieuwdonk de 
inrichting van een extensieve graas-
weide (wastine) onderzocht. Dit is 
een graasweide met weinig dieren, 
zodat er hier en daar ook struiken 
en een enkele boom tot ontwikkeling 
kan komen. Dit beheer is goed voor 
de natuur en aantrekkelijk voor de 
passant.
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PROJECTLANDSCHAPSLOKET

2020
Het Landschapsloket behandelde 
147. De variatie aan vragen en ad-
viezen is zeer groot. Op de meeste 
loketvragen volgt een terreinbezoek 
en een uitgebreid advies. Er zijn ook 
aanvragers die enkel met een mail 
of telefoongesprek geholpen zijn. 
De klemtoon van de vragen ligt op 
KLE’s: heggen/hagen/houtkanten, 
boomgaarden, poelen, knotbomen, 
… en gaan over zowel aanleg als 
beheer, alsook over subsidiemo-
gelijkheden. We ontvingen vragen 
vanuit alle aangesloten gemeenten 
en enkele van daarbuiten. In 2020 
waren de gemeenten Berlare, Aalst 
en Zele de gemeente waarvan we de 
meeste loketvragen ontvingen.
Sinds 2019 worden alle adviezen bij-
gehouden in Dipla. De archiefvra-
gen van de jaren daarvoor worden 
geleidelijk aan ook opgenomen in 
Dipla. In 2020 werden de archiefvra-
gen van 2017 en 2018 toegevoegd 
door stagiairs. Dit voorlopig over-
zicht geeft een goed overzicht over 
de geografische spreiding van de 
adviezen. Verder toont dit wie waar 
welk advies gaf. Dit geeft ons de 
mogelijkheid om adviezen beter op 
elkaar af te stemmen

2021
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.34). 

“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. ROBIN VAN HEGHE & JAN MAERTENS

INITIATIEFNEMER
Provincies Antwerpen en 

Oost-Vlaanderen.

STARTJAAR
2010.

PARTNERS
Gemeenten, (natuur)

verenigingen, landbouwers 
en particulieren.

FINANCIERING
Provincies Antwerpen 

(loonkost plus 5.306 euro 
voor realisaties) en Oost- 
Vlaanderen(loonkost plus 

24.171 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 en de Antwerpse Regionale Landschappen.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
ELIZA ROMEIJN-PEETERS

INITIATIEFNEMER
Provincie Antwerpen, 

Regionale Landschappen 
De Voorkempen, Kleine 

en Grote Nete, Rivierenland, 
Schelde-Durme.

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

Dit project liep t.e.m. 2019 onder de 
vorm van het - project iLand-
schap, dat samenwerkte met en 
voortbouwde op het gelijkaardige 

-project in Oost-Vlaanderen 
(afgerond in 2018). In 2020 werd dit 
project voortgezet als een projectsub-
sidie van de provincie Antwerpen. Ook 
de Oost-Vlaamse 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 ge-
bruikt. 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.

2020 

Samen met de andere RL-en werden 
de werkschema’s verder op punt 
gezet. RLSD werkte het beheersche-
ma voor vlechtheggen uit en startte 
met die over struiken en struwe-
len. De gemeente Bornem stapte 
als eerste gemeente in het LOB. Er 
werd een beheerplan opgemaakt 
voor de houtkanten in eigendom van 
de gemeente. De gemeente Puurs-
Sint-Amands heeft ook interesse om 
in het LOB te stappen, maar door de 
lockdown liep het uitwerken hiervan 
vertraging op. 

2021 

Onder coördinatie van de Provincie 
Antwerpen wordt het LOB verder 
uitgewerkt. Dit omhelst verder op 
punt zetten van de LOB-methodiek, 
uitwerken van model-documenten, 
verder inzetten op het ondersteunen 
van gemeenten en contacten met 
gemeenten en tenslotte ook verder 
uitbouwen van de LOB-omgeving in 
Dipla.
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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 

Schelde-Durme (RLSD).

STARTJAAR
2019.

PARTNERS
Alle Regionale 

Landschappen, gemeenten.

FINANCIERING
Gemeenten die aansluiten 

betalen een bijdrage op 
maat.

LOKET ONDERHOUD BUITENGEBIED

DIPLA. Het digitaal platform DI-
PLA stelt in staat om: 1. het huidige 
en toekomstige beheer van KLE’s bij 
te houden 2. de uitvoer ervan te co-
ordineren 3. een prognose te maken 
voor de toekomstige werklast 4. een-
voudig te rapporteren. Hiertoe dient 
de werkwijze van beheeracties ge-
standaardiseerd te worden: acties, 
zoals een aanplant, moeten worden 
uiteengerafeld 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 inzet-
baar beheersysteem. 

2020. Meerdere gemeenten toon-
den interesse in het LOB (Bornem - 
beheerplan vlasrootputten, Kruibeke 
inventarisatie knotbomen, Zele - bo-
menplan met visie, aanplantmoge-
lijkheden en concrete plantsugges-
ties, Buggenhout - suggesties voor 
een nieuwe hedendaagse visie op 
het bomenbestand in een woonwijk). 
Deze projecten vormen een eerste 
concrete kennismaking van die ge-
meentes met het LOB en vormen een 
opstapje naar een mogelijke verdere 

uitbreiding van de werking over het 
grondgebied. Aan meerdere gemeen-
ten werden de mogelijkheden van het 
LOB voorgesteld. Beheer- en werk-
schema’s werden verder op punt ge-
steld en het VORL werkte aan een ge-
meenschappelijke visie en werkwijze 
van het LOB. Intern werd Dipla volle-
dig in onze werking geïmplementeerd 
(vb. registratie dviezen van team Na-
tuur & Landschap, opmaak ontwer-
pen, als eerste RL alle door RLSD 
uitgevoerde beheertaken doorgeven 
aan uitvoerder en opvolgen). Voorde-
len: een goed overzicht dat voor alle 
collega’s toegankelijk is en het een-
voudiger verzamelen van indicatoren. 

2021. Een nieuwe collega zal zich 
volop inzetten op het verder uitrollen 
van het LOB. Alle geïnteresseerde 
gemeenten krijgen een gepersonali-
seerde voorstellig, zodat het LOB bin-
nen die gemeenten definitief van start 
kan gaan. Ook bij de andere gemeen-
ten wordt gepolst naar interesse. Er 
zal ook verder ingezet worden op de 
samenwerking met de andere RL’en 
om tot een breed gedragen structuur 
van het LOB te komen waarbij kennis, 
ervaring en documenten vlot worden 
uitgewisseld. 
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SITUERING

 Dit project voorziet inrich-
tingsmaatregelen om kwetsbare, 
biologisch waardevolle en Europees 
beschermde habitats te herstel-
len, zoals de typische laagveen-
vegetaties en drijftillen. Daarnaast 
wordt rietmoeras 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. 

2020

In 2020 werd 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 kregen bepaalde oe-
verstroken een natuurlijker uitzicht 
en maakten de oude dierenverblij-
ven plaats voor natuurontwikkeling 

en speelnatuur. Er is ook een pick-
nickplaats, een wilgentunnel, een 
vogelkijkhut, een vlonder (houten 
steiger) en allerhande brugjes over 
de waterpartijen en een pad naar 
de aanpalende Aaidierenweide door 
het natte gedeelte van het bos inge-
richt. Enkel de gerestaureerde his-
torische eendenkooi en het aanpa-
lende kooihuisje blijven behouden. 
Ook de historische bakenboom, een 
ongeveer 160 jaar oude Canadese 
populier, blijft behouden.

Daarnaast werd ook de oeverstrook 
tussen Nieuwdonk en de ‘Kleine 
Donk’ (het zuidelijk deel van het 
Donkmeer) aangepakt: de oeverzo-
ne werd afgeschuind en breder ge-
maakt.

2021

Dit jaar wordt het werk van de ko-
mende jaren ingepland zoals de 
ecologische herinrichting van de 
oeverzone van het Donkmeer langs-
heen de Brielstraat en Berlare 
Broek. Wat betreft de uitvoering is 
de aanplant van riet omgeving deel-
gebied Heykens voorzien.

“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 

(VLM) en Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB).

STARTJAAR
2011.

PARTNERS 
Regionaal Landschap 

Schelde-Durme, 
Vlaamse Landmaatschappij 

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

Berlare, Intercommunale 
Dender Durme en 

Schelde (DDS), 
vzw Durme en Polder 

Schelde-Durme.

FINANCIERING
Vlaamse Landmaatschappij.
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PROJECT

SITUERING 

Via het project ‘Paard in het Land-
schap’ willen de drie Regionale 
Landschappen van Oost-Vlaanderen 
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.

2020 

Er werd een bijkomende oproep 
gedaan voor ambassadeurs. Voor 5 
nieuwe locaties werd een plan op-
gemaakt. Verder werd samen met 
de RLVA en RLM een inspiratiedag 
georganiseerd in het Meetjesland 
(18/10/20). Het project werd voor-
gesteld op het Lerend Netwerk Lo-
kaal Atrium Waasland (20/10/20). Het 
doelpubliek was paardenhouders, 
resp gemeentelijke ambtenaren. 

2021 

De vijf bijkomende plannen die wer-
den opgemaakt zullen uitgevoerd 
worden, alsook een extra aanplan-
ting bij 2 van de realisaties van vorig 
jaar. Samen met de RLM en RLVA zal 
nog een tweede en eventueel derde 
inspiratiedag georganiseerd worden 
en het project wordt afgesloten met 
een infoavond. 

“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

PAARD IN HET LANDSCHAP

INITIATIEFNEMER
Regionaal Landschap 

Vlaamse Ardennen.

PERIODE
2019 - 2021.

PARTNERS
: Regionaal Landschap 

Vlaamse Ardennen, 
Regionaal Landschap 

Schelde-Durme, 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 

Oost-Vlaanderen. 
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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 Natuurloket en andere projecten 
wordt waar mogelijk de link gelegd 
met autochtone bomen en struiken. 

2020 

In totaal zorgde RLSD voor de ver-
spreiding van 28.940 stuks bosgoed. 
Het overgrote deel hiervan draagt 
het label Planten van Hier (75 %). 
Een deel daarvan werd aangeplant 
in opdracht van ons aangeplant door 
een maatwerkbedrijf (19.201 stuks) 
in het kader van onze projecten Be-
plant het Landschap, Gestroomlijnd 
Landschap, Paard in het Landschap 
en het Landschapsloket. Daarnaast 
organiseerden we 2 verdelingsmo-
menten waarop bestellingen (9.739 
stuks) konden worden afgehaald. Dit 
betrof bestellingen die voortvloeien 

uit onze projecten. Ook gemeenten 
en particulieren die een beroep deden 
op het Landschapsloket ‘Planten van 
Hier’ konden bestellen. Ons Regio-
naal Landschap organiseert een der-
gelijke verkoop omdat ‘Planten van 
Hier’ in de reguliere handel voorlopig 
amper of niet te vinden zijn. Bij de 
aanbesteding van aanplantingen ge-
ven we extra gewicht voor het gebruik 
van ‘Planten van Hier’. Waardoor we 
voor zover voorradig gelabeld bos-
goed aanplanten of leveren. Sommige 
soorten, zoals olm, zijn helaas amper 
of niet gelabeld verkrijgbaar. 

2021

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.32).

R I V I E R P A R K

scheldevallei
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PROJECT

“Om een historisch landschapsbeeld te herstellen, de belevingswaarde 
van het landschap te vergroten en de biodiversiteit te bevorderen, 
voltooiden 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

POEL 

De historische poel voor de Kool-
puthoeve (de Peerdeput van Eikevliet) 
die was verdwenen, werd grotendeels 
opnieuw uitgegraven. De oeverzone 
werd ingezaaid met een inheems 
bloemenweidemengsel voor een ver-
sneld esthetisch resultaat vlak langs 
de openbare weg. Aan de zuidzijde, 
tussen poel en openbare weg, voorza-
gen we een klein talud uit veiligheids-
overwegingen en om inspoeling van 
polluenten vanaf de wegbaan te ver-
mijden. 

DIJK 

Met de vrijgekomen grond uit de poel 
werd het dijklichaam van de his-
torische Bommelsdijk over een lengte 
van 100 m hersteld en ingezaaid met 
een bermgrassenmengsel. Het wan-
delpad op de dijk en de naastliggen-
de landbouwweg werden van elkaar 
gescheiden door de aanplant van een 
knotbomenrij van zomereik door de 
gemeentediensten. Die vormt een 
corridor tussen het beboste oosten en 
het door dreven gekenmerkte westen 
van het projectgebied. 

WIN-WIN 

De belangen van erfgoed, zachte 
recreatie en biodiversiteit gaan in dit 
project hand in hand. Daarbij bewijst 
het dat op een beperkte oppervlak-
te en met een doordachte inzet van 
middelen een grote meerwaarde kan 
worden gecreëerd voor landschap, 
natuur en erfgoed. 

INITIATIEFNEMER
Regionaal Landschap 

Schelde-Durme.

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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“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 (5,5 MAAND AFWEZIG VANWEGE MOEDERSCHAPSRUST)

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 la ten je 
met volle teugen genieten van prach-
tige uitzichten, achter de lintbebou-
wing of appartementsblokken. Tij-
dens de coronacrisis (her)ontdekten 
veel mensen hun heilzame werking!

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

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.40). Vervolgens trachten we het 
tragewegenplan om te zetten in con-
crete terreinrealisaties via de uitvoe-
ringsmodule (p.41). Nadat alle trage 
wegen in kaart zijn gebracht, kunnen 
wegspotters wa ken over de toeganke-
lijkheid ervan (p.43). 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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2019

We ondersteunden 3 gemeenten bij 
de opmaak van 5 tragewegenplan
nen: Moorsel en Baardegem (Aalst), 
Herdersem (Aalst), Kruibeke, Appels 
en Sint-Onolfspolder (Dendermon-
de) en Dendermonde-Centrum.

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. Pub
lieke rondvraag: 2 overlegavonden 
rond de functionaliteit en de toe-
komst van het tragewegennetwerk: 
1. Infoavond • Toelichting thema en 
methodiek. Alle aanwezigen krijgen 
een vragenlijst mee waarin ze elke 
trage weg kunnen evalueren (hui-
dige toestand, wenselijke ingrepen, 
...). 2. Evaluatieavond • Bespreking 
van de adviezen om samen tot een 
breed gedragen voorstel te komen. 
Per trage weg leggen we de func-
tionele meerwaarde, de uitdagin-
gen en concrete suggesties vast.  

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

2021

Voor Kruibeke en Dendermon-
de-Centrum staat in het voorjaar van 
2021 de evaluatieavond op het pro-
gramma, waarin we samen discus-
siëren rond de kaart over acties. We 
starten met het laatste deelgebied 
van Dendermonde: Sint-Gillis. Ook 
de laatste deelgebieden van Aalst 
worden aangepakt, in samenwerking 
met Trage Wegen vzw. RLSD zal de 
deelgebieden Hofstade, Nieuwer-
kerken en Gijzegem opvolgen. Eind 
2021 beschikken we zodanig over 
tragewegenplannen voor het hele 
werkingsgebied van RLSD (toestand 
in 2020). 

“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 Oost-Vlaanderen, 

Provincie Antwerpen, 
Toerisme Oost-Vlaanderen, 

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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1. OPMAAK TRAGEWEGENPLAN

SITUERING 

De provincie Oost-Vlaanderen wenst 
tegen 2021 over tragewegenplan-
nen te beschikken voor het volle-
dige grondgebied van de provincie. 
In ons werkingsgebied hebben de 
meeste gemeenten een plan op-
gesteld. In 2020 gaven we voorrang 
aan het opvullen van de nog ontbre-
kende deelgebieden en werkten we 
dus hoofdzakelijk aan het opmaken 
van tragewegenplannen. Niettemin 
ondersteunden we het afgelopen 
jaar 6 gemeenten bij de uitvoering 
van hun tragewegenplan: Lebbeke, 
Sint-Niklaas, Lede, Wichelen, Ham-
me en Laarne. 

2020

In LEBBEKE ondersteunden we de 
voorbije jaren de gemeente bij het 
toegankelijk maken van het Poelbos. 
Op 27 juni 2020 werden de openge-
stelde wegels officieel ingewandeld. 
Buurtbewoners kunnen nu genieten 
van 1.3 km aan nieuwe trage wegen, 
die passeren langs een stuk bos dat 
recent aangekocht werd door de ge-
meente Lebbeke. 

In SINTNIKLAAS onderzochten we in 
2019 de haalbaarheid van de open-
stelling van enkele wegels in Sinaai 
en Belsele. Als vervolg daarop on-
derzochten we in 2020 een alterna-
tief voor de Brusselwegel en stelden 
we de mogelijkheden van de lopende 
dossiers trage wegen in Sinaai voor 
op kaart. 

De gemeente LEDE ondersteunden 
we verder bij het vervaardigen van 
tragewegenproducten. Nu alle trage 
wegen op het grondgebied geïnven-
tariseerd en besproken zijn in een 
tragewegenplan, wenste het bestuur 
de wegen algemeen kenbaar te ma-
ken naar de bevolking toe, dit door 
middel van een tragewegenkaart en 
straatnaamborden. 2019 stond in het 
teken van de voorbereiding. In 2020 
ondersteunden we de plaatsing van 
de straatnaamborden op terrein en 
de lay-out en druk van de tragewe-
genkaart. Op de Dag van de Trage 
weg 2020 werden beiden officieel 
voorgesteld. 

De gemeente WICHELEN wenst, nu 
ook hier alle deelgebieden sinds kort 
over een tragewegenplan beschik-
ken, de herkenbaarheid van de trage 

“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 Oost-Vlaanderen, 

Provincie Antwerpen, 
Toerisme Oost-Vlaanderen, 

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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wegen te garanderen door het 
plaatsen van straatnaamborden. 
Met de hulp van onze stagiair 
Titouan Mares bereiden we het 
project zo goed mogelijk voor in 
2020: welke trage wegen moeten 
een bord krijgen en welke naam 
komt in aanmerking? De corona-
crisis zorgde ervoor dat overleg 
met de gemeente, de Cultuur-
raad en de heemkundige kring 
voor de naamkeuze moest uitge-
steld worden. 

Ook de gemeente HAMME wenst, 
nu voor alle deelgebieden tra-
gewegenplannen zijn opgesteld, 
het gebruik en de bekendheid 
van trage wegen te stimuleren 
met een tragewegenkaart. RLSD 
begeleidt de gemeente bij het 
opstellen van een aantrekkelijke 
kaart. We bekeken o.a. welke tra-
ge wegen in aanmerking komen 
om voorgesteld te worden en hoe 
de kaart er algemeen kan uitzien. 
Daarnaast startten we met de uit-
voering van het tragewegenplan 
van Kastel. RLSD onderzoekt de 
inrichting van twee nieuwe trage 
wegen tussen het dorp van Kas-
tel en de Sigmadijk, onder meer 
via recent verworven gronden van 
Natuurpunt. We pleegden over

leg met de verschillende betrok-
kenen en stelden een raming op 
van de kostprijs van de werken. 
We streven naar een opening op 
de Dag van de Trage Weg in 2021.

Ook de gemeente LAARNE ziet 
zijn trage wegen graag op een 
mooie kaart voorgesteld. RLSD 
begeleidt het proces van trage-
wegenplan tot een aantrekkelij-
ke kaart, samen met vrijwilliger 
Simon Stroobandt. We pleegden 
verschillende keren overleg over 
de selectie van wegen en vorm-
geving van de kaart. We hopen de 
kaart voor te stellen tegen de Dag 
van de Trage Weg in 2021. 

2021

In 2021 werken we verder aan de 
lopende dossiers:
• Voor de gemeente WICHELEN 
hopen we in 2021 het naamge-
vingsproces van de trage wegen 
volledig te kunnen doorlopen (af-
hankelijk van de coronamaatrege-
len) en tegen de Dag van de Trage 
Weg de naamborden officieel te 
kunnen onthullen. 
• In HAMMEKASTEL volgen we 
de werken op voor de openstelling 
van de trage verbindingen tussen 

de Koning Albert- en Sigmadijk. 
Daarnaast begeleiden we verder 
de opmaak van de toeristisch- 
recreatieve tragewegenkaart.
• Ook in LAARNE staat de voor-
stelling van een tragewegenkaart 
op het programma in 2021. Aan-
vullend onderzoeken we de in-
richting van een wandelverbinding 
tussen de sporthal van Laarne en 
de Bochtenwegel, nu de vroegere 
industriële site Microfibres een 
nieuwe invulling zal krijgen.

Daarnaast starten we twee nieu-
we dossiers op:
• De gemeente LEDE wenst een 
onderhoudsplan voor haar trage 
wegen. Dit is een nieuwe uitda-
ging voor RLSD, die we samen 
met de collega’s van het team 
Natuur & Landschap en de nieu-
we mede werker Loket Onderhoud 
Buitengebied (LOB, p.34) willen 
aanpak ken. 
• Voor DENDERMONDE starten 
we de uitvoering van het trage-
wegenplan van deelgebied Appels 
en Sint-Onolfspolder, waarvoor 
we in 2019 een tragewegenplan 
opstelden. We gaan een aantal 
wenselijke acties uit dit plan in 
detail bekijken naar haalbaarheid 
en naar inrichting.
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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 Oost-Vlaanderen 

(dienst Mobiliteit) en vzw 
Trage Wegen.

FINANCIERING
Gemeentelijke en provinciale 
subsidies: 4.000 euro van de 

Provincie Oost-Vlaanderen 
en 2.000 euro per gemeente.

Sinds 2017 kunnen gemeenten in-
stappen in het project Wegspotters 
van de provincie Oost-Vlaanderen. 
Vrijwilligers controleren minstens vier 
keer per jaar de trage wegen die hen 
zijn toegewezen. Knelpunten melden 
ze rechtstreeks aan de gemeente, 
met behulp van de digitale applicatie 
MobiMelder. 

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. 

2020

Na de gemeenten Laarne, Wetteren, 
Lebbeke en Buggenhout stapte in ok-
tober 2019 de gemeente Temse in het 

project. 46 enthousiaste wegspotters 
melden zich aan om de 42 km aan tra-
ge wegen in het oog te houden. RLSD 
begeleidde hen in 2020 bij de eerste 
controleperiodes. We verhielpen aan 
enkele praktische problemen en on-
dersteunden de gemeente in haar 
communicatie met de vrijwilligers. De 
coronacrisis dwong ons het geplande 
evaluatiemoment in het najaar om te 
zetten in een digitale bevraging. De 
resultaten van de enquête leverde ons 
nuttige feedback om de werking van 
het project en de communicatie met 
de vrijwilligers te optimaliseren. 

Ook onze andere gemeenten waar 
het project reeds langere tijd loopt, 
wensen we te ondersteunen. Ver-
schillende gemeentelijke ambtena-
ren konden bij ons terecht met vra-
gen. De corona crisis maakte jammer 
genoeg de geplande gemeentelijke 
bijeenkomsten in Laarne en Lebbeke 
onmogelijk. Ook op provinciaal niveau 
moesten we jaarlijkse ontmoetings-
dag met de wegspotters afgelasten. 
We blijven in contact met de vrijwil-
ligers via de facebookpagina en de 
driemaandelijkse nieuwsbrief, uitge-
stuurd in samenwerking met Trage 
Wegen vzw en de provincie.
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2021

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 koeste-
ren. Daarom werken we in 2021 
graag opnieuw mee aan de pro
vinciale ontmoetingsdag, die in 
september 2021 zal plaatsvinden 
in Zottegem. Intussen kent het 
project namelijk ook succes in 
de Vlaamse Ardennen, met weg-
spotters in Zottegem, Herzele en 
Erpe-Mere. Samen met de andere 
partners in het project timmeren 
we verder aan een community van 
wegspotters, via de Facebookpa
gina en via de nieuwsbrief. 

We volgen in 2021 de projecten 
in onze verschillende gemeenten 
verder op. Ook blijven we onze an-
dere gemeenten informeren over 
de mogelijkheden van het project 
wegspotters. We hopen in 2022 in 
twee gemeenten wegspotters op 
de been te brengen. 

©
 R

LS
D

 

©
 R

LS
D

 

WWW.WEGSPOTTERS.BE

http://www.wegspotters.be


P.45

WWW.WEGSPOTTERS.BE

NETWERK EN OPLEIDING 

Onze tragewegenwerking staat 
uiteraard niet op zich. Mede-
werker Lies neemt regelmatig 
deel aan overleg met de pro-
vincie Oost-Vlaanderen en de 
provincie Antwerpen en onder-
steunende partners (andere Re-
gionale Landschappen en Trage 
Wegen vzw) en aan het provin-
ciale overleg voor sport, natuur 
en ruimtelijke ordening van de 
provincie Oost-Vlaanderen. Lies 
zetelt sinds dit jaar in de Raad van 
Bestuur van Trage Wegen vzw, die 
vier keer per jaar samenkomt en 
meedenkt over de strategische 
beslissingen van deze vereniging. 
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 kennisop-
bouw, zodat we onze partners 
(gemeenten, verenigingen, bur-
gers) gericht kunnen adviseren 
en begeleiden. In 2020 was Lies 
enkele maanden afwezig we-
gens moederschapsrust en ou-
derschapsverlof. Samen met de 

coronacrisis maakte dit de mo-
gelijkheid tot externe opleidingen 
in 2020 beperkt. Lies had enkele 
informele overlegmomenten met 
collega’s rond de impact van het 
nieuwe decreet op gemeentewe-
gen, de praktische ondersteuning 
van wegspotters en de materiële 
inrichting van trage wegen. 

EXPERTISE DELEN 

We blijven onze opgebouwde 
kennis en expertise over trage 
wegen beschikbaar stellen aan 
derden. De aangesloten ge-
meenten winnen geregeld ad hoc 
advies in voor hun beleid rond 
trage wegen. Anderzijds houden 
wij de gemeenten voortdurend 
op de hoogte van de veranderin-
gen in het provinciale beleid rond 
trage wegen als gevolg van het 
nieuwe decreet op de gemeen-
tewegen. We organiseerden mee 
de jaarlijkse collega-werkgroep 
trage wegen, op initiatief van de 
dienst Mobiliteit van de Provin-
cie Oost-Vlaanderen, die dit jaar 
digitaal verliep. We adviseerden 
onze eigen collega’s bij diverse 
projecten. We werkten mee aan 

de brochures ‘Wandelen door het 
historische landschap van Wet-
teren en Wichelen’ en ‘Fietsen 
door het historisch landschap 
van Hamme & Dendermonde, 
Buggenhout en Lebbeke’ van 
onze IOED Schelde-Durme. In 
2019 organiseerden we samen 
met IOED Schelde-Durme een 
infoavond over trage wegen en 
erfgoed. Dit evenement kreeg 
een vervolg in een uitgebreide 
fotoreportage rond trage we-
gen in ons werkingsgebied in Ex 
Situ, het tijdschrift voor Vlaamse 
Archeologie (nummer 27, april-
mei-juni 2020). Ook op een ander 
vlak delen we graag onze exper-
tise: in 2020 volgde een stagi-
air publieksgeschiedenis onze 
werking rond trage wegen op en 
ondersteunde hij het project rond 
de naamgeving van trage wegen 
in Wichelen.

PROMOTIE

Nu meer en meer gemeenten 
in ons werkingsgebied beschik-
ken over een volledige inventa-
ris van hun trage wegen, wensen 
zij deze wegen beter bekend te 

“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 promoten we trage 
wegen op uiteenlopende manieren.” 

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
LIES VERVAET

4. KENNISOPBOUW/VERSPREIDING
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maken en het gebruik te stimu-
leren. De provincie Oost-Vlaan-
deren stimuleert de ontwikke-
ling van tragewegenproducten 
via subsidies aan de gemeente. 
In 2020 brachten we samen met 
de gemeente LEDE, trage wegen 
vzw en de provincie een trage
wegenkaart uit. Onder ruime 
belangstelling (met uiteraard 
naleving van de coronamaatrege-
len) stelden we de kaart met alle 
toegankelijke trage wegen voor 
aan het publiek op de Dag van 
de Trage Weg. Ook de nieuw ge
plaatste straatnaamborden langs 
trage wegen stonden die dag in 
de kijker. De aanwezigen werden 
nadien op een wandeling langs 
pareltjes van trage wegen in 
deelgemeente Impe getrakteerd, 
onder leiding van begeesterende 
vrijwilliger Simon Stroobandt. Het 
voorbeeld van Sint-Niklaas en 
Lede werkt klaarblijkelijk inspi-
rerend. In 2020 bereidden we een 
tragewegenkaart voor van de ge-
meente HAMME en de gemeente 
LAARNE. 

Dat kaarten en wandel- en fiets-
brochures in deze coronatijden 
bijzonder gegeerde producten 
zijn, ondervonden we aan de lijve. 
Onze brochure ‘Wandelen langs 
trage wegen in Berlare, Wichelen 
en Hamme’ was volledig uitgeput. 
Samen met onze dienst com-
municatie en de betrokken ge-
meenten zorgden we in 2020 voor 
een geactualiseerde versie. 

Om de herkenbaarheid en het 
gebruik van trage wegen te 
stimuleren, wensen talrijke ge-
meente straatnaamborden te 
plaatsen, eveneens een product 
gesubsidieerd door de provin-
cie. Aan de plaatsing gaat een 
heel proces vooraf. De keuze 
voor een naam dient goed over-
wogen te worden, in overleg met 
de plaatselijke cultuurraad en 
heemkundige kring. In WICHE
LEN bereidden we de naamge-
vingsprocedure zo goed mogelijk 
voor, in afwachting dat fysieke 
bij eenkomsten weer mogelijk 
zijn. 

2021

Uiteraard willen we het the-
ma trage wegen verder blijvend 
onder de aandacht brengen bij 
inwoners en gemeenten. We 
stimuleren gemeenten en or-
ganisaties om deel te nemen aan 
de Dag van de Trage Weg, zetten 
trage wegen via persberichten 
en onze communicatiekanalen 
in de aandacht en ondersteunen 
initiatieven van de provincie 
Oost-Vlaanderen rond trage we-
gen. We stemmen opnieuw re-
gelmatig af met de gemeenten 
om het beleid rond trage wegen 
te helpen optimaliseren. In 2021 
zetten we, samen met Trage We-
gen vzw en de andere Regionale 
Landschappen, onze schouders 
onder de lancering van een nieu-
we versie van de Trage Wegen 
App. Deze is na 6 jaar gebruik aan 
vervanging toe. De lancering zal 
met verschillende testfase ver-
lopen, waarbij we onze ervaring 
bij inventarisatie graag inzetten. 
In 2021 hopen we de tragewegen
kaarten van HAMME en LAARNE 
te kunnen voorstellen. Ook de 
naamborden van de trage wegen 
in WICHELEN willen we graag on-
thullen in 2021. Hopelijk steekt 
corona daar geen stokje voor… 

Zoals de voorbije jaren, bekijken 
we met de collega’s van RLSD en 
IOED van bij de start van nieuwe 
projecten de kansen voor trage 
wegen, gezien onze multidisci-
plinaire werking. 
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2020

 Gezien de vrij snelle uitbrei ding 
van bever in ons werkingsgebied 
komen er regelmatig vragen binnen. 
RLSD bekijkt steeds de mogelij k-
heden en geeft advies waar nodig en 
zoekt daarbij ook samenwerking met 
verschillende partners of ver wijst 
door waar nodig, in afstemming met 
het soortenbeschermingsprogram-
ma bever. In 2020 werden verschil-
lende adviesvragen beantwoord.

2021

 Voorlopig worden geen con-
crete acties ontwikkeld rond bever. 
Vragen worden wel behandeld via 
het Natuurloket (p.60), 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: 
ROBERT SCHEPERS

BEVER

INITIATIEFNEMER
RLSD.

STARTJAAR
2019.

PARTNERS 
Agentschap voor Natuur 

en Bos, Vlaamse 
milieumaatschappij, 

Vlaamse waterweg nv, 
polders, natuurverenigingen, 

gemeenten, 
landbouworganisaties. 

FINANCIERING
Personeelstijd wordt 

gefinancierd met eigen 
middelen van RLSD en 

waar mogelijk middelen 
via de samenwerkings-

overeenkomst tussen de 
provincies en ANB.
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BEVER

“Vlaanderen telt amper 150 m² puur natuur per inwoner. Dat is 
bedroevend weinig. Tijdens dit Coronajaar werd eens te meer duidelijk 

dat iedereen natuur in de buurt nodig heeft. De Vlaming heeft niet 
enkel nood aan grote bossen en natuurgebieden maar ook aan kleine 
wilde landjes om de hoek. Een plek waar je buren ontmoet, waar de 
kinderen vrij spelen en waar dagelijkse natuurbeleving in de stad én 

op het platteland mogelijk is!”

PROJECTVERANTWOORDELIJKEN: 
ANN SELS & CHANTAL COLEN

NATUUR IN DE BUURTNATUUR

NIEUWE NAAM

Met onze projecten ‘speelnatuur’ 
voelden we deze nood al meer dan 
10 jaar aan. Maar natuurlijk zijn de 
projecten waar we aan werken er niet 
enkel voor ‘spelende kinderen’, ze 
zijn er voor iedereen. Daarom kreeg 
het team ‘Speelnatuur’ een nieuwe 
naam ‘Natuur in de buurt’. 

5 PROJECTEN

I. BERLARE 
DONKOEVERPARK 

ACTIE // Ontwerp en uitvoering speelnatuur-

zone in het Donkoeverpark. TIMING // 2019 - 

2021. BUDGET // Totale projectkost: 126.500 

euro waarvan 11.500 euro personeelskost en 

115.000 euro inrichtingsbudget (waarvan 

69.934,45 euro -subsidie Herwaard-

ering en doordachte uitbouw ‘Recreatiepool 

Donk Berlare’ (p.17) en 45.065,55 euro finan-

ciering door de gemeente). Reeds besteed 

voor inrich ting: 104.749,68 euro. PARTNERS 

& ACTOREN // PDPO Recreatiepool Berlare 

Donk, POV, gemeente Berlare 

Berlare heeft met het Donkoever-
park een toeristische trekpleister. 
Het parkgebied rond het Donkmeer 

wordt stap voor stap opgewaardeerd 
tot een culturele en recreatieve aan-
trekkingspool voor dagtoeristen én 
buurtbewoners.
Een groen gebied met onder meer 
een museum, een festivalhal met 
tribune, een natuureducatief bezoe-
kerscentrum en een parking, palend 
aan één van de mooiste meren van 
België. Dit kan niet anders dan een 
voltreffer zijn. Helaas werd de site tot 
voor kort vooral gebruikt als door-
gangsgebied, waardoor het geheel 
een sfeer van verlatenheid uitadem-
de. Het gemeentelijk ruimtelijk uit-
voeringsplan (RUP) Donk bevestigde 
de ondermaatse kwaliteit en pleitte 
voor een nieuw toekomstperspec-
tief als toeristisch-recreatieve aan-
trekkingspool: een multifunctioneel 
parkgebied. In samenwerking met 
Toerisme Vlaanderen en Gemeente 
Berlare en het ontwerpburo Arcadis 
onderging het Donkoeverpark een 
hele metamorfose sinds 2009 maar 
het werk is nog niet af. Om ook het 
laatste deel van het buitengebied 
op te waarderen vroeg de gemeen-
te Berlare ondersteuning bij RLSD 
bij de aanleg van een kindvriendelijk 
speelpark en de poort naar het Don-
koeverpark. Het ‘Natuur in de Buurt’ 

INITIATIEFNEMER
RLSD.

STARTJAAR
2009.

DOELGROEP 
Brede publiek, kinderen, 

jongeren, ouders, 
leerkrachten, scholen, 

naschoolse kinderopvang, 
crèches, jeugd verenigingen, 

jeugdzorg, …

PARTNERS
Provincie Oost-Vlaanderen, 
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 
Oost-Vlaanderen (POV), 

samenwerkingsovereen-
komst POV dienst NME

en eigen middelen partners.
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team ging verder op de ingesla-
gen weg van Arcadis en betrok 
hierbij ook de jeugdraad. Hieruit 
kwam een voorontwerp voor de 
inrichting van speelnatuur op de 
laatste verrommelde site met 
weekendhuisjes en dierenkoterij-
en langs het meer. 

2020

De gemeente kocht ook de strook 
met de weekendhuisjes en de 
dierenkoterijen aan. De hele site 
werd opgeruimd, de grond tot op 
een halve meter gezeefd. Enkel 
de waardevolle bomen werden 
behouden. Zo kreeg de hele site 
opnieuw openheid, zuurstof en 
kregen de bomen hun ereplek 
terug. 
Het NIB-team ontwierp een 
speelzone die op gaat in het land-
schap en waar ook plaats is om 
stil en in alle rust van de prachti-
ge omgeving te genieten.
Aan de Festivalhal werd een 
speelbosje aangeplant en een 
bomenweide met streekeigen 
hoogstambomen. Deze zullen in 
de toekomst de dominante festi-
valhal aan het zicht ontnemen. 
In de natuurspeelzone vind je 
een grote speelheuvel met aller-
lei mogelijkheden voor glijden, 
klauteren, klimmen, verstoppen, 
spelen met water (waterpomp!), 

zelfs klassiek schommelen wordt 
een avontuur, je tenen komen tot 
boven het meer! 
Een picknickbank, boomstamzit-
banken en een hangmat maken 
het helemaal af. Of je nu in groep, 
alleen of met je gezin komt, het 
is een fijne plek geworden om te 
vertoeven of toevallig te passeren 
op je wandel- of fietstocht. 
Ook de toegang voor wandelaars 
aan de Donklaan kreeg een op-
frisbeurt en een nieuw jasje: een 
heg buffert het zicht op de par-
king en twee rijen rechtopstaande 
Robiniastammen begeleiden je 
het park in, je blik wordt meteen 
naar het meer gezogen. 

2021

In het voorjaar wordt de bloemen-
strook aan de toegang ingezaaid 
en zullen de totempalen geplaatst 
worden. Deze maken deel uit van 
een sprookjeswandeling die over 
het hele park uitgestippeld wordt. 
Het bijenhotel wordt geplaatst en 
via een bijenhotelworkshop zul-
len de leerlingen van de nabij ge-
legen school het hotel opvullen. 
Ook de vergroening van de Fes-
tivalhal met sterke klimplanten 
staat op het programma.

II. BERLARE 
BMX-TERREIN

ACTIE // Herbestemming BMX terrein tot 

natuurlijke verbinding tussen het Boe-

renkrijgpark Berlare en de sportvelden. 

TIMING // 2018-2021. BUDGET // Totale 

projectkost: raming 50.266,87 euro, 

reeds gemaakte kosten 36.057,70 euro. 

FINANCIERING // Eigen middelen ge-

meente Berlare. PARTNERS & ACTOREN 

// Gemeente Berlare, Jeugdraad.

2020

De visienota en s.w.o.t. analyse 
voor het voormalig BMX terrein 
werd vertaald tot een haalbaar 
ontwerp en voorgelegd aan de 
jeugdraad. Vooral de chirojon-
gens van Overmere reageerden 
zeer enthousiast op de speelna-
tuurplannen omdat hun lokaal 
grenst aan dit terrein. 

Begin 2020 konden de uitvoe-
ringswerken starten. De oor-
spronkelijke schansheuvels 
werden geremodelleerd en aan-
gekleed met robiniastammen 
zodat er meer speelkansen ont-
staan: klautertrappen, amfithe-
ater met zicht op sportveldje, 
tipi’s, mikado’s, heuvelglijbaan, 
evenwichtsparcours en een weids 
uitzicht over het speellandschap! 
Een grote zandzone ligt geborgen 
tussen twee speelheuvels, dit is 
de plek om met water te kliede-
ren, dammen te bouwen en vooral 
veel samen te spelen. De water-
speelpomp is altijd een favoriet 
tijdens de kinderparticipatie. Aan 
een 3 meter lange picknicktafel 
kan je gezellig aanschuiven. Twee 
nieuw aangeplante lindes zorgen 
voor de nodige schaduw op war-
me zomer dagen.

WELKOM
IN HET DONKOEVERPARK!

©
 R

LS
D

https://www.rlsd.be/donkoeverpark-berlare/8273


De waterproblematiek aan de 
kant van het Boerenkrijgpark 
hebben we opgelost door een 
smalle wadi waarin het grondwa-
ter traag kan infiltreren. Deze af-
wisselend droog – natte zone zal 
voor extra biodiversiteit zorgen en 
natuurlijk nog meer waterspeel-
pret!

2021

Verdere afwerking: inzaaien van 
de heuvels en de speelweide.

III. BORNEM 
PDPO BUITENZORG - 
VZW HUIZE EYKERHEYDE 

ACTIE // Vergroening van zorgin-

stellingen. TIMING // (2019) 2020-2022. 

PARTNERS // UAntwerpen – RLDV 

– RLRL – RLKGN – Natuurpunt CVN – 

Terra Therapeutica. FINANCIERING // 

Totaalbudget deel RLSD bedraagt 21.400 

euro, waarvan 10.058 euro (47 %) subsi-

die en 11.342 euro (53 %) restfinanciering 

door Eyckerheyde (werkingsmiddelen) 

en RLSD (personeelskost). Dit project 

geniet financiële steun van Europa (ELF-

PO - Europees Landbouwfonds voor 

Plattelandsontwikkeling), Vlaanderen en 

de Provincie Oost-Vlaanderen. 

‘BuitenZorg’ is een gezamenlijk 
projectvoorstel tussen de Re-
gionale Landschappen Schel-
de-Durme, Voorkempen, Ri-
vierenland, Kleine en Grote Nete 
en de Universiteit Antwerpen 
- leerstoel Zorg en Natuurlijke 
Leefomgeving, Natuurpunt CVN 
en Terra Therapeutica. Het pro-
ject gaat over de vergroening van 
zorginstellingen en het meten van 
de effecten ervan op gezondheid, 
beleving, biodiversiteit, …

Het uiteindelijk doel is een deel 
van de zorg van binnenshuis naar 
buiten te brengen, dit vanuit de 
visie dat zorg in openlucht gezon-
der is en dat het patiënten resis-
tenter en ook gelukkiger maakt. 
Ook personeel, bezoekers en 
omwonenden hebben baat bij de 
vergroening van de instelling.
De UA staat in voor de genees-
kundige kant van de studie, de 
Regionale Landschappen zullen 
zowel de natuur- en landschaps-
waarden als de beleving en ge-
voelsmatige aspecten vertalen in 
een ontwerp en vergroening van 
de buitenruimte op maat van de 
zorginstelling. 
Het volledige project loopt over 
2.5 jaar en zal resulteren in een 
handleiding ‘Buiten Zorg’ die alle 
zorginstellingen kunnen raadple-
gen en gebruiken.

2021

Dit -project werd opgestart 
in januari 2020 maar werd door 
Covid-19 tijdelijk on hold gezet. 
RLSD deed al wel een eerste ter-
reinbezoek in juni 2020. RLSD 
gaat aan de slag met vzw Huize 

Eyckerheyde in Bornem. Dit een 
zorginstelling voor volwassenen 
met een ernstige meervoudige 
beperking en /of hersenletsel.
Rond de gebouwen ligt een groot 
ééntonig grasveld, deels om-
zoomd door een bomenrij, achter 
de gebouwen ligt een herden-
kingstuintje en grenst het terrein 
aan landbouwgebied. Hier zijn 
hier heel wat onbenutte potenties 
voor een zorgzame buitenomge-
ving. Hier willen we samen ver-
andering in brengen. 

2021

Heropstart van het project met 
terreinbezoek, participatie, over-
leg met Universiteit en andere 
RL’en om zo tot een aangepast 
ontwerp te komen. 

IV. LEBBEKE 
HOF TEN DIJKE

ACTIE // Inrichting ontmoetingsplek 

naast wachtbekken Heistergem, Heizij-

de. BUDGET // Totale projectkost: 47.550 

euro (PDPO (65%) en gemeente Lebbeke 

(35%))+ 10.000 euro IOED. PARTNERS & 

ACTOREN // Gemeente Lebbeke, IOED 

Schelde-Durme, heemkundige kring, 

Natuurpunt, Provincie Oost-Vlaanderen, 

VLM, …

2020

Na het geofysisch archeologisch 
onderzoek werd het voorontwerp 
verder aangepast. De sporen in 
de grond wezen duidelijk op een 
oude walgracht. Hiermee werd 
dan ook het bestaan van een oud 
hof bevestigd. Jammer genoeg 
werden er weinig voorwerpen uit 
deze vroege tijden teruggevon-
den. 
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Tijdens de kraanwerken lag de 
focus op het herstel van het oor-
spronkelijke landschap. De grote 
poel werd geruimd. De bestaan-
de populierendreef kreeg de rol 
van toegangspoort toebedeeld, er 
loopt nu een verhoogd wandelpad 
doorheen. De beek werd geruimd 
en kreeg verflauwde oevers en 
extra verbredingen met het oog 
op amfibieën. In een bocht werd 
een ijsvogelwand afgestoken. 
Langsheen het hooiland werd een 
hoefijzervormig, verhoogd wan-
delpad aangelegd met het slib uit 
de poel. Dit creeërt een beschut 
klimaat voor vlinders en andere 
insecten.
 
2021

De kerst op de taart wordt het 
landart werk van Will Beckers: 
Sentinel. Dit werk evoceert het 
oude hof met een walgracht. Ver-
der worden er een solitaire fruit-
bomen aangeplant, en picknick-
banken geplaatst. We werken aan 
een nieuwe wandelbrochure want 
de omgeving biedt veel moois: 
een groene halte met station 
Heizijde, een kleine maar avon-

tuurlijke lus voor jonge gezinnen, 
en de optie om via trage wegen 
langere afstanden vanaf hier te 
wandelen. 

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

ACTIE // Van participatietraject tot herin-

richting van het speelbosje in het Stad-

spark Romain de Vidts in Sint-Niklaas. 

TIMING // 2019-2020. BUDGET // Totale 

projectkost: 179.500 euro, eigen midde-

len Sint-Niklaas. PARTNERS & AC-

TOREN // Stad Sint-Niklaas, beheercom-

missie Romain de Vidts, buurtscholen, 

Krambamboul.

2020

Het stadspark Romain De Vidts 
ligt in het centrum van Sint-Ni-
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. Dit laatste bosje werd in 
2020 opgefrist met een opvallen-
de natuurspeeltuin in het thema 
van de Eekhoorn.

Twee hoge eekhoornnesten en 
een grote eekhoornfiguur dra-
gen de ontmoetingsplek uit en 
trekken jong en oud aan. Dit werd 
gerealiseerd door Krambamboul 
op basis van de inspiratieschet-
sen van ons NIB-team. Door deze 
samenwerking vonden de kinde-
ren hun eigen ideeën terug in de 
realiteit. 

Ook de wandeling door het bos is 
nu een totaalbeleving: een kron-
kelend pad in halfverharding zorgt 
ervoor dat het bos toegankelijk is 
in elk seizoen en voor iedereen 
ook met buggy’s of rolstoelen. 
Onderweg tref je zelfs ligbanken 
aan die je even doen vergeten 
dat je in het centrum van de stad 
bent. Het bos trekt nu echt aan 
om kampen te bouwen, de paden 
te verlaten en oog-in-oog te staan 
met de wilde stadsnatuur. 

Corona liet ons niet toe om een 
groot openingsfeest te organise-
ren, maar op 26 juni mochten de 
kinderen die meewerkten tijdens 
de ontwerpfase de nieuwe speel-
zone als eerste in spelen! 

2021

Verdere afwerking: inzaaien van 
de heuvels en beperkte aanplant.

MEER INFO
OVER HOF TEN DIJKE?

OP WANDEL
BIJ DE FAMILIE EEKHOORN
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VI. ZWIJNDRECHT 
WIJKSPEELNATUUR 
TER LOCHT 

ACTIE // Aanleg speelnatuur op voor-

malig ezelweide. TIMING // 2020- 2021. 

PARTNERS // Buurtcomité, jeugdraad en 

gemeente Zwijndrecht. BUDGET // Ge-

meente Zwijndrecht, 20.000 euro.

2020

De jeugdraad en het buurtcomité 
reikten reeds in 2018 ideeën aan 
voor meer natuurlijke speelkan-
sen in de wijk. Gemeente Zwijn-
drecht riep de hulp in van ‘Natuur 
in de Buurt’ team die deze idee-
en verwerkte in een ontwerp en 
aansluitend kon uitvoeren. 

De lange picknicktafel onder 
de treurwilg is een uitnodiging 
voor buren om elkaar te ont-
moeten voor een babbel terwijl 
de kinderen spelen op de weide 
of klauteren op de speelheuvels 
met een boomstammikado waar 
de mooi gesculpteerde wolfskop 
zorgt voor het begin van fantasie 
spelletjes. De heuvels werden in 
het najaar al ingezaaid met een 
bloemenmengsel en zullen net 
als de weide extensief beheerd 
worden. 

2021

Aanplant speelbosje, gemengde 
haag, een wilgenvlechtheg en een 
mooie wilgenpoort. 

NIEUWE PROJECTEN 2021

• AALST. Stedelijke luwteplek, 
pastorietuin Erembodegem.

• BORNEM. Buiten Zorg.
• LEDE. Speelbosje de 

Ommegang.
• SINT-NIKLAAS. Groot 

Speelbos Ter Beke, Sinaai.
• PROVINCIE OOST-VLAANDEREN. 
• Klimaatgezonde  

Speelplaatsen.
• PROVINCIE ANTWERPEN.  

Vergroening scholen MOS.
• ZWIJNDRECHT. Poldertuin

ONTDEK AL ONZE ‘NATUUR  
IN DE BUURT’-PROJECTEN!
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NATUUR

SITUERING 

Fauna-akkers zijn akkers of ak-
kerranden die ingezaaid worden 
met één- of meerjarige mengsels 
van akkerkruiden, grassen en oude 
landbouwgewassen. Ze worden in-
gezaaid met de bedoeling in elk 
seizoen (ook ’s winters) voedsel- en 
schuilmogelijk heden te creëren voor 
bepaalde diergroepen zoals insecten 
(o.a. bijen), vogels (o.a. fazant, gele 
kwikstaart en Rode Lijstsoorten 
zoals patrijs, zomertortel, veldleeu-
werik, graspieper en kneu) en zoog-
dieren (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 terre-
inbezoeken ontstaan dikwijls ideeën 
voor bijkomende acties rond natuur 
en landschap, zoals aanplantingen 
of poelen. Die worden dan verder uit-
gewerkt door ons Landschapsloket 
(p.32) of Natuurloket (p.60).

2020

In 2020 werd opnieuw een groepsaan-
koop georganiseerd i.s.m. de Ant-
werpse Regionale Landschappen. 
Dit was een succes: er werd voor 
59 hectare fauna- akker besteld! 
Hiervoor werd 932 kilogram zaad 
ingezaaid in een 15-tal gemeenten 
door een wildbeheereenheden/jacht-
groepen, enkele lokale natuurvereni-
gingen, landbouwers, particulieren 
en gemeenten. Enkele fauna-ak-
kers werden in de loop van het jaar 
bezocht om ze te evalueren, ervaring 
op te doen en advies te geven. 

2021

We zetten dit project voort en voor-
zien opnieuw een groepsaankoop, de 
opvolging op het terrein via terrein-
bezoeken, … 

“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

EG
IO

N
AL

E 
LA

N
D

SC
H

AP
P

EN

TERUG



P.55

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 instandhou-
dingsdoelstellingen geformuleerd: 
IHD. Er bestaan instandhou-
dingsdoelstellingen per gewest 
(G-IHD) en per gebied (s-IHD).

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 
2000-netwerk 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 
multi-inzetbare teams • 6. ze 
spelen vlot in op bijkomende sub-
sidiemogelijkheden als Interreg, 
Life, PDPO, Leader… waardoor 
zij een groot multiplicator-effect 
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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SITUERING

 IHD refereert naar instand-
houdingsdoelstellingen, 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 2020 vooral inge-
zet op IHD en SBP’s ( ). Via an-
dere middelen werken we ook rond 
ADAGIO en GIDS.

2020

OOST-VLAANDEREN

Hier werkten we aan volgende pro-
jecten: 1. ‘vleermuizenproject’ (p.64) 
2. ‘poelenproject i.f.v. de kamsala-
mander’ (p.62) 3. ‘weidevogelpro-
ject’ (p.65) en andere projecten die 
aansluiten op de Vlaamse beleids-
doelstellingen uit de samenwerk-
ingsovereenkomst zoals bever (p.48), 
Recreatiepool Donk (p.17), Trage 
Wegen (p.39), vergroening van speel-

plaatsen en speelnatuur (p.49), in-
richting van gebouwen voor soorten 
zoals zwaluwen (p.66).en vleermuizen 
(p.64).

Op Vlaams niveau ondersteunt 
RLSD ook mee de stuurgroepen van 
soortenbeschermingsprogramma’s 
weidevogels en otter. 

ANTWERPEN

In Bornem werden het herstel van de 
Bommelsdijk uitgevoerd (zie project 
Scheldehelden 2.0 p.38). Een bunker 
aan Sint-Pietersburcht werd ingericht 
voor vleermuizen en de bouw van 
een vleermuistoren in Puurs-Sint-
Amands werd opgestart (p.64). Het 
project Otterland liep op volle toeren 
(p.61).

2021

In 2021 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

INITIATIEFNEMER/  
PARTNERS

Agentschap voor Natuur en 
Bos, Provincie Oost-Vlaan-

deren, Provincie Antwerpen.

PERIODE
2020-2024.

FINANCIERING
Jaarlijks budget 

Antwerpen 5.742,23 euro, 
in Oost Vlaanderen 

37.308 euro. Dit budget 
kon worden besteed aan 

personeelskosten voor 
voorbereiding en begeleiding 

van projecten en werken op 
terrein.

NATUUR
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NATUUR

“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 en andere 

partners met advies”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
ROBBERT SCHEPERS

LICHTHINDER & LICHTVERVUILING

2020

 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. In Wichelen werd bv. de 
monumentverlichting op de kerken 
(zoals te zien op de foto) gedoofd, 
met een positief effect op vleermui-
zenpopulaties en de sterrenhemel 
in de Kalkense Meersen . RLSD gaf 
verschillende voorstellingen over het 
thema aan gemeentebesturen en op 
studiedagen/webinars. De 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 CO2-uitstoot). Op Vlaams 
niveau werd een expertenwerkgroep 
‘verlichting, biodiversiteit en gezond-
heid’ opgericht, waarin RLSD parti-
cipeert.

2021

 In 2021 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 Fluvi-
us, 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. RLSD ondersteunt verder de 
expertenwerkgroep ‘Verlichting, bio-
diversiteit en gezondheid’.

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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“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

NATUUREDUCATIE & NETWERKVORMING

ZEISEN. Ook dit jaar organiseerden 
we opnieuw een zeiscursus. Zelfs na 
vier edities zit deze cursus telkens 
snel vol met nieuwe geïnteres-
seerden. Het was bedoeld als een 
tweedaagse cursus i.s.m. gemeente 
Lebbeke. Jammer genoeg gooide 
eerste storm Odette en vervolgens 
de tweede lockdown roet in het eten 
waardoor de tweede vervolgma-
kingsdag niet kon doorgaan. We 
zullen deze cursus dus ook in 2021 
herhalen en uitbreiden met extra 
lesdagen en terugkomdagen om zo 
het zeisen en de liefde voor erfgoed 
en de typische hooilanden in onze 
streek uit te dragen. BIJENHOTEL. 
Onze Klimaatgezonde School in Leb-
beke ‘Het Konkelgoed’ is nu hele-
maal klaar en kreeg als kers op de 
taart een workshop ‘Bijenhotel’ van 
Joeri Cortens (Natuurpunt Educatie 
– CVN) i.s.m. Provincie Oost-Vlaan-
deren. We konden een Coronaproof 
editie organiseren waarvan de kin-
deren enorm veel deugd hadden na 
een lange tijd geen school en geen 
extra muros activitei ten. Het enthou-
siasme en de passie voor bloemen 
en bijen was dan ook heel groot. 
SPRINGZAAD. Omdat netwerken 
ons ook inspireren, zijn we kernlid 

van Springzaad Vlaanderen en actief 
lid van het Oost-Vlaams NME-over-
legplatform. Zo blijft de kwaliteit 
van onze projecten hoog én houd-
en we onze input en ondersteuning 
fris en vernieuwend. LIFE SPARC. 
Ook binnen het pro ject LIFE Sparc 
(p.12) neemt NME een belangrijke 
plek in. Normaal gezien in de vorm 
van ‘Hoogtij, Feest in de Schelde-
vallei’, een event met een veelheid 
aan natuureducatie ve en natuur-
belevingsactiviteiten waaraan vele 
streekactoren meewerken. In een 
Cornonajaar draaide het anders uit 
met vele nieuwe ‘Scheldevalleiwan-
delingen’. Binnen het pro ject werken 
we daarnaast aan het draagvlak voor 
de Sigmagebieden en de link met 
klimaatverandering op verschillende 
manieren. Zo brachten we in 2020 
brachten 37 gidsen samen voor een 
opleiding ‘Klimaatgids in de Schel-
devallei’. Verder werken we ook aan 
educatief pakket voor de derde graad 
lager onderwijs, zodat ook zij ver-
trouwd geraken met deze thema’s 
op hun niveau. In maart was er alvast 
een try-out i.s.m. Bastion VIII en een 
Dendermondse klas. Dit pakket kri-
jgt verder vorm en zal gefinaliseerd 
worden in 2021.
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INITIATIEFNEMER
NME-actoren uit de streek 

/ RLSD - Natuur in de buurt 
/ LIFE Sparc / Rivierpark 

Scheldevallei / … 

STARTJAAR
2009.

PARTNERS 
NME-actoren uit de streek, 
Provincie Oost-Vlaanderen 

dienst NME en PIME en 
MOS.

FINANCIERING
Samenwerkingsovereen-

komst Provincie Oost-Vlaan-
deren dienst NME.

NATUUR
TERUG
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2020

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 
toekomst. Na verkennende infomo-
menten met enkele gemeenten en de 
eerste contacten met ontwikkelaars 
in 2019, bracht 2020 het verder aan-
halen van contacten met gemeente-
diensten en partnerorganisaties om 
kansen doeltreffender in realisaties 
te zien uitmonden. 

2021

In Dendermonde adviseerden we aan 
en werken we samen met de stads-
diensten, de bouwheren en project-
ontwikkelaars voor de realisatie van 
natuurinclusieve maatregelen in het 
Aria-gebouw (GO!Talent, in uitvoe-
ringsfase) en Hof van Saeys (Uplace, 
in planfase). 

“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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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

2020

Het Natuurloket verwerkte in totaal 
85 aanvragen. 

Het Natuurloket bood vooral onder-
steuning voor:

• zwaluwen (p.66)
• lichthinder en lichtvervuiling 

(p.57)
• zoogdieren,  

vooral vleermuizen (p.64)
• fauna-akkers (p.54) en 

bloemenweides

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

Er bereikten ons vragen vanuit 20 
aangesloten gemeenten. 

Er bereikten ons ook 15 vragen van 
buiten ons werkingsgebied.

2021

Ook in 2021 zullen we alle binnen-
komende aanvragen beantwoorden 
en opvolgen. 

INITIATIEFNEMER
RLSD. 

STARTJAAR
2006.

PARTNERS 
Alle partners die actief 

zijn in het buitengebied en 
waar mogelijks naar kan 
doorverwezen worden of 
waar een samenwerking 

in zit.

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 de otter zich opnieuw voortplant. Met otters op drie locaties in 

ons werkingsgebied zijn we voorlopig dé regio voor otter in Vlaanderen! RLSD 
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

2020

 Met WWF, ANB, Regionaal 
Landschap Rivierenland en vele an-
dere partners werd het samenwer-
kingsverband ‘Otterland’ opgericht in 
de Scheldevallei. Op 20 januari werd 
een persmoment georganiseerd te 
Rumst in aanwezigheid van minister 
Zuhal Demir, tevens het startschot 
van het project. In het voorjaar werden 
workshops georganiseerd met alle 
stakeholders waaruit knelpunten en 
kansenkaarten gemaakt zijn. Ook 
werd er hard gewerkt aan de op-
maak van een otterexpo die begin 
2021 klaar zal zijn. RLSD ondersteunt 
vanuit de stuurgroep de opmaak van 
het soortenbeschermingsprogram-
ma otter. RLSD ondersteunt ook ver-
schillende plannen voor projecten 
‘Natte natuur’ uit de Blue Deal. 

2021

Begin 2021 zal de otterexpo voor-
gesteld worden via een persmoment. 
Nadien zal die elke maand ergens 
op een andere locatie in Vlaanderen 
staan, waarbij ook verschillende acti-
viteiten georganiseerd zullen worden. 
Het projectteam werkt ook verder aan 
een concreet actieprogramma voor 
het habitatverbetering van de otter 
(o.a. wegwerken van knelpunten) en 
kennisuitwisseling. RLSD zal daar-
naast met verschillende partners ook 
de mogelijkheden voor concrete rea-
lisaties op terrein voorbereiden (o.a. 
via projecten ‘Natte natuur’). 

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, Vlaamse 
milieumaatschappij, polders, 

Provincies, gemeenten, 
bedrijven, private eigenaars. 

FINANCIERING
20 000 euro personeelstijd 

verspreid over 2 jaar  
(2020-2021)  

via overeenkomst  
ANB - WWF.

NATUUR
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 De poelenwerking wordt 
gericht op habitat 3150 en kam-
salamander (Bijlage II & IV Habi-
tatrichtlijn) in regio’s waar 1. deze 
soort voorkomt (de vallei van de 
Serskampse beek in Wetteren / 
Wichelen, de Wase cuesta in Temse / 
Kruibeke, Honegem in Aalst) 2. his-
torische waarnemingen gekend zijn 
(regio Buggenhoutbos). 

2020

In totaal werden 17 poelen aange
pakt in 7 gemeenten. 9 van deze 
poelen werden binnen het projectge-
bied Gestroomlijnd Landschap Bar-
bierbeek – Wase Cuesta (p.23) en de 
poelenplannen Temse en Kruibeke 
aangepakt in functie van de kamsa-
lamander . De gemeente Temse vo-
erde reguliere onderhoudswerken 
uit aan enkele andere poelen. Daar-
naast maakte RLSD een groenplan 
en een monitoringsrapport op voor 
de Mercatorsite van Elia in Kruibeke, 
waar een populatie kamsalaman-
der aanwezig is. RLSD verleende 
ondersteuning bij 1 overlegmoment 
voor de lokale poelenwerkgroepen 
in Temse en Kruibeke (door coro-
na stond dit op een laag pitje). We 

ondersteunden mee de opstart van 
een langetermijn onderzoekspro-
ject rond kamsalamander vanuit 
het soortenbeschermingsprogram-
ma. Via het Landschapsloket (p.32) 
werden 7 poelen aangepakt. In het 
kader van Gestroomlijnd Landschap 
Molenbeek – Serskampse beek werd 
1 poel hersteld. Wegens corona kon 
ook het spel ‘Moord in de poel’ aan 
de educatief ingerichte poelen in 
Temse en Kruibeke niet doorgaan.

2021

We blijven de poelenwerkgroe-
pen Temse en Kruibeke verder on-
dersteunen, ons inzetten voor de 
kamsalamander, aanvragen via het 
Landschapsloket (p.32) opvolgen 
en kansen onderzoeken voor poe-
len binnen andere projecten zoals 
Gestroomlijnd Landschap (p.23). We 
streven ernaar om vijfjaarlijks alle 
poelen te bezoeken die we ooit on-
der handen namen (totaal meer dan 
300!). Zo verzekeren we de duurza-
me instandhouding van de uitge-
voerde werken én ondersteunen we 
de eigenaars/beheerders. We vol-
gen 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, KLE-subsidies 
van gemeenten, bijdragen 
van gemeenten en private 

eigenaars, … 

NATUUR
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POELENPROJECT

2020  Deze projecten werden 
uitgevoerd door de betrokken partners. 
De bedragen tussen haakjes is de totale 
subsidie die max. 80 % was. De werke
lijke kostprijs lag dus hoger:
1. Een open landschap voor weidevo
gels (€ 8.112): Natuurpunt Schel-
deland verwijderde spontane op slag 
van houtige vegetatie om de openheid 
van weidevogelgebied te optimaliseren 
en installeerde een weidevogelpomp. 
2. Behoud en herstel van water en 
moerasvegetaties en soorten in de 
Daknamse meersen (€ 1.150): Na-
tuurpunt Waasland – kern Lokeren 
herstelde 360 meter aan waardevolle 
sloten. 3. Steenuilenproject (€ 976,78): 
Uilenwerkgroep vzw Durme maakte 
en plaatse verschillende nestkasten 
in haar werkingsgebied. 4. Ruimen van 
sloten in dotterbloemgraslandcomplex 
Molsbroek  Lokeren (€ 2.858,07): vzw 
Durme herstelde 270 meter waar-
devolle sloten. 5. Aankoop weidevogel
pomp Aubroek  Berlare (€ 1.250): vzw 
Durme kocht een weidevogelpomp 
om een plas-draszone te creëren. 
6. Vleermuizenproject (€ 2.738,27): 
RLSD werkte verschillende project-
en uit rond vleermuizen (o.a. vleer-
muisvriendelijke renovaties kerken). 
Met dit budget werden kraamkasten 

aangekocht. 7. Weidevogelproject 
(€ 2.316,45): RLSD werkte samen met 
partners uit landbouw, natuur en jacht 
aan de bescherming van weidevogels, 
met een focus op het Aubroek in Ber-
lare. 8. Steenuilenproject (€ 629,86): 
Steenuilenwerkgroep Midden-Schel-
de plaatse verschillende steenuilen-
kasten in haar werkingsgebied.

2021  Deze projecten zullen 
worden uitge voerd: 1. Herstel dot
terbloemgraslanden en soortenrijke 
slootvegetaties in de Sint-Onolfspol-
der (€ 5.526): Natuurpunt Dender-
monding. 2. Steenuilenproject Aalst 
(€ 866,18): Natuurpunt Steenuilen-
werkgroep Groot-Aalst. 3. Steenuilen
project Waasland (€ 707,73): Uilen-
werkgroep Waasland. 4. Herstel 
van laagveen in heischraal grasland 
reservaatzone Donkkmeer (€ 1.575): 
vzw Durme. 5. Broedeilandjes voor 
visdief in Temse (€ 437,54): Natuur-
punt Scousele en gemeente Temse. 
6. Plasdras voor weidevogels (1.839,20 
euro): Natuurpunt Scheldeland. 7. 
Zwaluwtil Laarne (€ 2.921): RLSD 
en gemeente Laarne. 8. Zwaluwtil 
Hamme (€ 1.499,19): RLSD en Richt-
punt Hamme. 9. Weidevogelproject 
(€ 4.900): 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 Oost-Vlaanderen.

STARTJAAR
2015.

PARTNERS 
Provincie Oost-Vlaanderen, 

gemeenten en natuur- en 
milieuverenigingen binnen 

het
werkingsgebied van RLSD.

FINANCIERING
Provincie Oost-Vlaanderen: 
20.000 euro, max. subsidie 

voor 
projecten 80%. 

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.  Gewone/
grijze grootoor-, ruige/gewone dwerg, 
water, brandts/gewone baard, inge-
korven, meer-, mops-, rosse vleer-
muis, laatvlieger en franjestaart. 
Alle soorten staan op Bijlage 4 van de 
habitatrichtlijn. Ingekorven, mops- en 
meervleermuis staan ook op Bijlage 2. 
Grijze grootoor-, ingekorven, meer-, 
rosse vleermuis en laatvlieger staan 
ook op de Rode Lijst. 2020. Voor de 
Schans van Landmolen (Kruibe-
ke) wordt een beheerplan opgesteld 
waarbij RLSD samen met Natuurpunt 
de eigenaar begeleidt. I.s.m.Natuur-
punt Klein-Brabant werd een bunker 
aan Sint-Pietersburcht (Puurs-Sint-
Amands) vleermuisvriendelijk inge-
richt. Recent ingerichte overwinte-
ringsplaatsen worden in de winter 
van 2020-2021 gemonitord op hun 
geschiktheid d.m.v. temperatuurlog-
gers. RLSD begeleidt de architecten 
en bouwheren bij de vleermuisvrien-
delijke renovatie van de kerken in 
Belsele (Sint-Niklaas), Schoonaarde 
(afgewerkt), Mespelare (Dendermon-
de) en Gijzegem (Aalst). Samen met 
gemeenten en kerkfabrieken werden 
de drie Wichelse kerkzolders vleer-
muisvriendelijk ingericht en werd bij 
een restauratie van de Sint-Gertru-

diskerk in Wetteren ook rekening ge-
houden met de vleermuispopulaties. 
Om de impact van verlichting op vleer-
muizenpopulaties te beperken, onder-
steunde RLSD gemeenten met advies 
over lichtplannen en aangepaste ver
lichting (p.57). 2021. RLSD zet haar 
werking I.h.k.v. SBP vleermuizen ver-
der. Door Corona-vertraging wordt de 
vleermuistoren in Puurs-Sint-Amands 
in voorjaar 2021 geplaatst. Daarnaast 
zetten we verder in op inventarisatie 
van kerkzolders en de begeleiding van 
kerkfabrieken, gemeenten en archi-
tecten bij de vleermuisvriendelijke in-
richting ervan. Voor sommige locaties 
zullen direct voorstellen voor vleer-
muisvriendelijke inrichtingen meege-
nomen worden bij geplande werken. 
Opties voor de inrichting van winter-
verblijfplaatsen worden onderzocht en 
uitgewerkt (o.a. de ijskelder Verloren 
bos in Lokeren, de Schans van Land-
molen in Kruibeke). Om nog meer 
kennisuitwisseling te bevorderen en 
vleermuisbescherming in de prak-
tijk om te zetten, bekijkt RLSD i.s.m. 
Monumentenwacht een nog betere 
samenwerking (vb. een leermoment 
voor monumentenwachters). Vragen 
over vleermuizen worden behandeld 
via het Natuurloket (p.60).

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 Oost-Vlaan-
deren), subsidies via de 

overeenkomsten tussen de 
Provincies en ANB, cofi-

nanciering van gemeenten, 
private eigenaars, … 

NATUUR
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WEIDEVOGELS

DOELSOORTEN

 Binnen dit project richten we 
ons in het bijzonder op Rode Lijst
soorten grutto, kievit, kwartelkoning 
(ook Vogelrichtlijn), paapje, (Rode 
lijst), graspieper en andere vogels 
zoals slobeend (Vogelrichtlijn), scho-
lekster, gele kwikstaart en rood-
borsttapuit. 

2020

RLSD verlegde dit jaar haar focus 
naar weidevogelpopulaties in Berla-
re (gebieden Kleit en Aubroek). Daar 
werd intensief gewerkt rond de be-
scherming van nesten & kuikens in 
samenwerking met landbouwers, 
jagers, vzw Durme en vrijwilligers. 
Dit jaar werden door 6 landbouwers 
6 nesten van grutto en 9 nesten van 
kievit beschermd. Daarnaast werden 
in het Aubroek 2 landbouwers bereid 
gevonden om tegen een vergoeding 
te wachten met maaien tot na 22 juni. 
Op die manier is er meer ongemaaid 
grasland beschikbaar voor kuikens 
om op te groeien. RLSD adviseerde 
mee het plaatsen van 2 weidevogel-
pompen in de Kalkense meersen en 
het Aubroek.

RLSD volgde vanuit de stuurgroep 
mee de opmaak van het soortenbe-
schermingsprogramma (SBP) wei-
devogels..

2021 

Het weidevogelproject in het Aubroek 
zal in 2021 verder uitgewerkt wor-
den met heel wat partners waarbij 
heel wat nieuwe zaken zullen getest 
worden. Zo zullen er nesten gezocht 
worden met een drone met warm-
tebeeldcamera, zal er geëxperi-
menteerd worden met verschillende 
types wildredders en vluchtstroken 
etc. Samen met bedrijfsplanner van 
de Vlaamse Landmaatschappij zul-
len de mogelijkheden voor behee-
rovereenkomsten onderzocht wor-
den. De bedoeling is om hier met 
alle actoren in het gebied een sa-
menwerkingsverband op te richten, 
vergelijkbaar met de Nederlandse 
weidevogelcollectieven. Dit alles 
in afstemming met het soortenbe-
schermingprogramma voor wei-
devogels van de Vlaamse overheid. 
Overige vragen worden opgevolgd via 
het Natuurloket (p.60).

 “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 andere partners in om ze te 
beschermen.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
ROBBERT SCHEPERS

INITIATIEFNEMER
RLSD.

STARTJAAR
2007.

PARTNERS
Boerennatuur Vlaanderen, 

Boerenbond, Algemeen 
Boerensyndicaat, 

landbouwers, jagers, 
Natuurpunt, vzw Durme, 

Provincie Oost-Vlaanderen, 
Agentschap voor Natuur 

en Bos, Vlaamse 
landmaatschappij.

.
FINANCIERING

RLSD voorziet uit eigen 
middelen een structureel 

bedrag voor tijdelijke ad-hoc-
maatregelen rond soorten-
bescherming om te kunnen 

inspelen op onverwachte 
kansen. In 2021 wordt ook 
een deel soortenbescher-

mingssubisidie van Provincie 
Oost-Vlaanderen ingezet.

NATUUR
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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

2020

Ter controle gingen we langs bij 68 
van de 116 subsidieaanvragers in 
7 gemeenten. Daarnaast zijn er 9 
gemeenten met een subsidiere-
glement die zelf of met de hulp van 
vrijwilligers de controle uitvoeren. 
De resultaten raadplegen kan bij de 
betreffende gemeenten. Tijdens de 
controles krijgen nieuwe gastheren 
die dit wensen een zwaluwplaquet-
te overhandigd die opgehangen kan 
worden aan de gevel. 

2021

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, 

Puurs-Sint-Amands, Sint-
Niklaas, Waasmunster, 
Wetteren, Wichelen en 

Zele. Bijkomend: vrijwillige 
zwaluwcontroleurs.

FINANCIERING
Gemeentelijke subsidies 

en eigen middelen RLSD.

NATUUR
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2020

We volgen de populatie op via de 
controles i.h.k.v. de gemeentelijke 
subsidiereglementen en adviseren 
landbouwers over maatregelen die 
ze zelf kunnen nemen om de boeren-
zwaluwen te ondersteunen. Waar het 
zinvol is, voorzien we kunstnesten. 

2021

We zetten de actie verder via het 
Natuurloket (p.60). Daarbij volgen 
we het gebruik van de kunstnesten 
sporadisch op tijdens de controles 
voor zwaluwsubsidies. Adviesvragen 
die ons via het Natuurloket (p.60) 
bereiken zullen we zorgvuldig opvol-
gen. Via onze communicatiekanalen 
trachten we de problematiek van 
renovaties en functiewijzigingen van 
stallen in de kijker te zetten. Moge-
lijks kan dit in samenwerking met 
partners zoals lokale besturen en 
gemeentediensten, de IOED Schel-
de-Durme en de dienst vergun-
ningen. Dankzij voorbereidend werk 
door vrijwilligers van Natuurpunt 
Boven-Schelde kunnen we in Melle 
hopelijk een gecoördineerde actie 
ondernemen. 

“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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2020

2020 In een vroegere fabrieksschouw 
op de Desso-site in Waasmunster 
werden 10 nestkasten voor gierzwa-
luwen ingebouwd, i.s.m. het vrij-
willige brandweerkorps van Waas-
munster en Natuurpunt Waasland 
Zuid. In Hamme konden we twee 
gierzwaluwnestkasten laten plaat-
sen samen met het begeleiden van 
een gierzwaluwvriendelijke dakreno-
vatie. Een oplossing werd uitgewerkt 
voor het voorzien van geïntegreerde 
nestplaatsen in het Aria-gebouw in 
Dendermonde, i.s.m. GO! Talent. In 
Kruibeke ondersteunden we de vrij-
willigers van Natuurpunt Waasland 
kern Kruin die i.s.m. de gemeente-
diensten gierzwaluw- (en huiszwa-
luw)nestvoorzieningen plaatsten aan 
twee schoolgebouwen en een ge-
luidsinstallatie bouwden. 

2021 

De realisatie van geïntegreerde 
nestplaatsen voor gierzwaluwen in 
het Aria-gebouw in Dendermonde 
is voorzien in april. Dankzij voorbe-
reidend werk door vrijwilligers van 
Natuurpunt Boven-Schelde kunnen 
we in Melle hopelijk een gecoördi-
neerde actie ondernemen. We wil-
len verder ondersteuning bieden bij 
voorbeeldprojecten die de principes 
van natuurinclusief bouwen (p.59) in 
praktijk brengen i.s.m. architecten, 
bouwverenigingen en projectpromo-
toren.

“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, 
Provincies Oost-

Vlaanderen en Antwerpen, 
natuurverenigingen.

FINANCIERING
Soortbeschermingssubsidies

en eigen middelen RLSD.

NATUUR

©
 H

EN
K

 P
O

ST

TERUG



P.69

“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

2020

Binnen het Natuurloket (p.60) kregen 
we 20 verschillende vragen over zwa-
luwen. In de meeste gevallen gaat 
het over huiszwaluw en informatie 
over huiszwaluwtillen. Daarnaast 
gingen we 9 keer ter plaatse voor 
specifiek advies, voorbereiding van 
aanvragen tot afwijking op het soor-
tenbesluit bij renovaties en opvolging 
van de werken, afgeven van zelf te 
bevestigen kunstnesten op geschik-
te locaties. In Kruibeke ondersteun-
den we de vrijwilligers van Natuur-
punt Waasland kern Kruin die i.s.m. 
de gemeentediensten huiszwalu     w 
(en gierzwaluw-)nestvoorzieningen 
plaatsten aan twee schoolgebouwen 
en een geluidsinstallatie bouwden. 

2021

In februari-maart gaat de kuisactie 
van kunstnesten en mestplanken 
door. In Laarne plaatsen we i.s.m. 
het lokaal bestuur een nieuwe zwa-
luwtil aan het Vaartplein, een mooie 
toegangspoort tot de Kalkense Meer-
sen. Ook in Hamme werken we met 
Richtpunt Campus Hamme en het 
lokaal bestuur toe naar de realisatie 
van een huiszwaluwtil. Dankzij voor-
bereidend werk door vrijwilligers van 
Natuurpunt Boven-Schelde kunnen 
we in Melle hopelijk een gecoördi-
neerde actie ondernemen om met 
kunstnesten de kleine bestaande 
kolonies te versterken. Adviesvragen 
via het Natuurloket (p.60) worden 
voorts zorgvuldig opgevolgd. 

INITIATIEFNEMER
RLSD.

STARTJAAR
2006.

PARTNERS 
Alle gemeenten binnen 

ons werkingsgebied, 
Provincies Oost-Vlaanderen 

en Antwerpen, lokale 
natuurverenigingen.

FINANCIERING
Soortenbeschermings-

subsidies en eigen middelen 
RLSD.

NATUUR
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“In 2018 en 2019 zetten 8 gemeenten langs de Schelde in op de 
zorg voor hun onroerend erfgoed, dankzij de oprichting van een 

Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED). 
In 2020 verwelkomden we een negende lid: Wichelen.”

ERFGOEDDIENST (IOED)

INITIATIEFNEMER
RLSD i.s.m. Berlare, 

Buggenhout, Dendermonde, 
Hamme, Laarne, Lebbeke, 
Weteren, Wichelen en Zele.

PERIODE
2018-2020; 
2021-2026.

PARTNERS 
Agentschap Onroerend 

Erfgoed.

FINANCIERING
85.165,04 euro.

ERFGOED

SITUERING

Met de Schelde als blauwe draad 
getuigt de regio al millennia van 
menselijke aanwezigheid. Die cul-
tuurhistorisch ontwikkeling zicht-
baar maken en integreren in de 
hedendaagse leefomgeving is een 
opdracht die de gemeenten Ber-
lare, Buggenhout, Hamme, Laarne, 
Lebbeke, Wetteren, Wichelen en 
Zele en stad Dendermonde graag 
op zich nemen. Zij grepen de mo-
gelijkheid die de Vlaamse overheid 
bood om hierbij de ondersteuning 
te krijgen van een Intergemeentelij-
ke Onroe rend Erfgoeddienst (IOED) 
met beide handen aan. Deze ge-
meenten en stad werken al samen 
op aangrenzende terreinen, onder 
andere in ons Regionaal Landschap 
en in het cultureel-erfgoedconve-
nant (erfgoedcel) Land van Dender-
monde. 

Samenwerking rond onroerend 
erfgoed was een volgende stap 
in het zorgzaam en weloverwo-
gen omgaan met erfgoed. RLSD 
koestert natuurlijk, bouwkundig en 
archeologisch erfgoed als blikvan-
ger in het landschap of als stille ge-

tuigen van een oud gebruik of ver-
haal. Zo bouwt RLSD mee aan een 
mooier landschap en een sterkere 
streekidentiteit. Zodat iedere ge-
neratie zich thuis blijft voelen in ons 
landschap. 

2018-2020 

Als initiatiefnemer krijgt ons Re-
gionaal Landschap sinds 2018 mid-
delen om erfgoedcoördinator Steffi 
Coppens en deeltijdse medewerk-
er Audrey Jansseune in dienst te 
nemen. Sinds 2019 versterkt pro-
jectmedewerker communicatie 

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
STEFFI COPPENS, AUDREY JANSSEUNE, MARJOKE LANCKRIET 

& MICHIEL JANSSENS 
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Marjoke Lanckriet deeltijds het 
IOED-team. 

In de voorbije eerste beleids-
periode lag de klemtoon op een 
loketfunctie over onroerend erf-
goed enerzijds en het opnemen 
van een adviserende rol voor 
gemeentelijke diensten ander-
zijds. Daarnaast werd de inven-
taris van bouwkundig erfgoed 
geactualiseerd. Deze lijst met 
waardevolle gebouwen werd 
nagekeken om zicht te krijgen 
op de staat van het erfgoed dat 
vandaag nog aanwezig is in onze 
regio. 

In de voorbije jaren werden 
tal van publieksacties geor-
ganiseerd, vaak samen met 
ons Regionaal Landschap, om 
het draagvlak voor erfgoed te 
versterken. Ook inhoudelij-
ke acties werden gezamenlijk 
opgenomen, zoals het herinven-
tariseren van het houtig erfgoed 
in twee gemeenten.

2021

In 2021 starten we met een 
tweede beleidsperiode die zes 
jaar zal duren. We hopen in het 
eerste werkingsjaar de dienst-
verlening voor de gemeenten te 
verbreden en verdiepen, in het 
bijzonder voor bouwkundig en 
funerair erfgoed. We streven er 
ook naar de waarde van ons re-
gionaal archeologisch erfgoed 
in de verf te zetten, door de re-
sultaten van een archeologisch 
syntheseonderzoek bekend te 
maken bij het grote publiek.

VERNEEM MEER OVER 
IOED SCHELDE-DURME

‘Archeologen vinden in Wichel
en grootste grafcirkel ooit in 
Vlaanderen: “Hij is even oud als 
de piramides”.’ Een spectac
ulaire kop die in februari 2020 
op de nieuwswebsite van VRT 
verscheen over archeologische 
opgravingen aan de site van het 
nieuwe sportcomplex Belle
kouter in Wichelen. 
De eerste vondsten bevestigden 
wat een eerder bureauonder-
zoek en zowel proefboringen als 
-sleuven deden vermoeden: er 
lag heel wat verscholen onder 
de voormalige oefenterreinen 
van KVV Schelde! Op plaatsen 
waar zich ooit voorraad- en 
afvalkuilen, gebouwen, greppels 
en waterputten bevonden, war-
en nog restanten waar te nemen 
als verkleuringen. Andere vond-
sten, hoofdzakelijk fragmenten 
aardewerk, dateerden de site 
in de metaaltijden (2000 v.C. tot 
het begin van onze jaartelling). 
Er werden ook stukjes van 
maalstenen en weefgewichten 

gevonden, die eveneens te linken 
zijn aan de bewoning. Maar het 
waren vooral de grafcirkels die 
de show stalen. Heel wat mensen 
groot en klein konden mee geni-
eten van de vondsten. Op initi-
atief van de gemeente Wichelen 
en met de hulp van IOED Schel-
de-Durme werden er immers 
publieksdagen georganiseerd 
op de site. De archeologen van 
de firma Ruben Willaert deelden 
zelf hun bevindingen met het 
grote publiek. Zo kregen maar 
liefst 18 klassen uit de lagere 
scholen van Wichelen op don-
derdagochtend 20 en vrijdag 21 
februari de kans om met eigen 
ogen te zien hoe de archeologen 
te werk gaan. Onder hen heel 
wat jonge voetballers die het ter-
rein voorheen en in de toekomst 
vooral als voetbalveld kennen. 
Donderdagnamiddag was voor-
behouden voor het grote publiek 
met drie gegidste rondleidingen 
onder begeleiding van de arche-
ologen van Ruben Willaert bvba. 

IN DE KIJKER  |  DE GROOTSTE GRAFCIRKEL VAN VLAANDEREN?

https://ioedscheldedurme.be/


SAMEN
LANDSCHAP

NATUUR 
ERFGOED

VERSTERKEN



P.74

REGIO AANGESLOTEN GEMEENTEN

“In 2020 keurde de Algemene Vergadering de toetreding 
van Stad Lokeren en gemeente Sint-Gillis-Waas goed, de 
effectieve opstart van de inhoudelijke werking start per 
januari 2021. Het werkingsgebied van RLSD telt sindsdien 

22 aangesloten gemeenten en omvat ruwweg de gemeenten 
langs de getij beïnvloede Zeeschelde en Durme, aangevuld 

met Sint-Niklaas en Aalst.”

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

OPPERVLAKTE (HA) AANTAL INWONERS

7.812 87.841

3.782 15.212

4.576 21.416

2.525 14.685

5.567 46.003

2.656 18.678

4.021 24.962

3.207 16.780

3.342 12.366

2.692 19.558

2.969 18.969

6.750 42.131

1.534 11.782

4.899 26.197

5.498 19.588

8.380 79.315

3.992 30.262

3.193 10.901

3.668 26.195

2.287 11.693

3.306 21.307

1.782 19.254

88.438 595.095

22 GEMEENTEN

Aalst

Berlare

Bornem

Buggenhout

Dendermonde

Destelbergen

Hamme

Kruibeke

Laarne

Lebbeke

Lede

Lokeren

Melle

Puurs-Sint-Amands

Sint-Gillis-Waas

Sint-Niklaas

Temse

Waasmunster

Wetteren

Wichelen

Zele

Zwijndrecht

01.01.2021
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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 Oost-Vlaan-
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 Oost-Vlaan-
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 Sint-Gillis-Waas 
goedgekeurd. Ons werkingsge-
bied telt in totaal 22 aangesloten 
gemeenten, waarvan één fusie-
gemeente (Puurs-Sint-Amands)

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 
Oost-Vlaanderen en het project 
‘Energieambassa deurs’. Intussen 
leggen 11 RLSD-medewerkers 
maandelijks ruim 500 elektrische 
kilometers af, stapten 7 Wette-
raars mee in het systeem en leg-
de Hera al meer dan 15.000 km af.
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BESTUUR ALLE SECTOREN SAMEN

VOORZITTER
Riet Gillis (Provincie Oost-Vlaanderen, gedeputeerde) 

ONDERVOORZITTER
Paul Cerpentier (Algemeen Boerensyndicaat vzw)

1. 59 werkende leden (57 organisaties, 59 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 - Jan Van Hee
Gemeente BORNEM: Brecht Sohier - Bernadette Boeykens
Gemeente BUGGENHOUT: Geert Hermans - Geert Mannaert
Stad DENDERMONDE: Lien Verwaeren - 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: Erik Rombaut - Herwin De Kind
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 
BOERENNATUUR VLAANDEREN: Mathias D’Hooghe - Joost Pim Balis 
GRENZELOZE SCHELDE VZW: Dolores Baïta
VZW DURME: Geert De Smet - Franki D’haese

GROEP A   
OVERHEDEN (24)

GROEP B
NATUUR (21)

A) ALGEMENE VERGADERING (VANAF 13.04.2021)Geeft richting aan wat RLSD doet 
en bewaakt de budgetten
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ALLE SECTOREN SAMEN

KONINKLIJKE VERENIGING VOOR NATUUR EN STEDENSCHOON VZW: 
Rutger Steenmeijer
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: 
Gilbert Smet
ONS STREVEN VZW:
Julien Rotthier
REGIONALE AKTIEGROEP LEEFMILIEU DENDER EN SCHELDE (RALDES) VZW:
Wouter Jacob - Bart Thibau

LANDBOUW
ALGEMEEN BOERENSYNDICAAT VZW: Paul Cerpentier 
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 (12)
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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 - Marie-Thérèse 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 Oost-Vlaanderen, 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: Lien Verwaeren
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: Erik Rombaut
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 
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

B) BESTUURSORGAAN (VANAF 13.04.2021)

GROEP B
 NATUUR (14)

Volgt dossiers op in naam van 
de Algemene Vergadering

GROEP A
OVERHEDEN 

(24 ORGANISATIES, 
26 BESTUURDERS)
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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: nog te bepalen 
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)



P.81

BUDGET ONZE BEGROTING 2020 & 2021
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“De werking van 2020 sluit af met een positief saldo van 168.109,85 
euro. De Algemene Vergadering van 13 april 2021 besliste het voorstel van 

het Bestuursorgaan van 29 maart 2021 te volgen en het positief saldo 
van 2020 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 2021 geeft een raming 
van de inkomsten en uitgaven voor 
2021. Beide werden op hoofdlijnen 
besproken op de Algemene Verga-
dering van 13.04.2021. Zowel de be-
groting 2021 als het boekhoudkundig 
verslag 2020 werden goedgekeurd. 

BALANS- EN
RESULTATENREKENING 2020

De werking van 2020, gestaafd door 
het accountantsverslag, sluit af met 
een positief saldo. We hebben in 
2020 enkele grote subsidies genoten 
voor uitgaven die we reeds hadden 
voorgeschoten. De doorrekening van 
personeelskosten in verschillende 
projecten draagt eveneens bij tot dit 
batig saldo. Bovendien kunnen we 
door de grootte van de organisatie 
steeds meer genieten van schaal-
voordelen.

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 31.12.2020 in totaal 
945.071,99 euro. Opgebouwd uit 
enerzijds het Sociaal Passief ter 
waarde van 267.517,93 euro en an-
derzijds de belastingvrije reserves 
voor een bedrag van 677.554,06 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 2020 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 2021

De Algemene Vergadering keur-
de op 13.04.2021 de begroting 2021 
goed. We voorzien voor 2021 in to-
taal 2.846.672 euro inkomsten en 
2.0923.621 euro uitgaven. Het ver-
schil tussen inkomsten en uitgaven 
bedraagt 76.949 euro negatief. Het 
uiteindelijke verschil kan opgevan-
gen worden door te putten uit de be-
schikbare reserves. 
 
1. ADMINISTRATIE 

Ook in 2021 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. 

(SVZ NA AV 13.04.2021)
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STRUCURELE MIDDELEN PROVINCIES € 588.666 20,7 %

Provincie Antwerpen € 83.308 2,9 %

Provincie Oost-Vlaanderen € 505.358 17,8 %

STRUCURELE MIDDELEN GEMEENTEN € 217.000 7,6 %

PROJECTMATIGE TUSSENKOMST LONEN € 245.500 8,6 %

PROJECTMIDDELEN GOEDGEKEURD €1.795.506 63,1 %

TOTAAL € 2.846.672 100 %

GRAFIEK BEGROTE INKOMSTEN

1. BEGROTE INKOMSTEN 2021

OVERZICHT

Projectmiddelen

Bijdrage provincies

Projectmatige  

tussenkomst lonen

Bijdrage 20 gemeenten

(SVZ NA AV 13.04.2021)



P.83

STRUCURELE MIDDELEN PROVINCIES € 588.666 20,7 %

Provincie Antwerpen € 83.308 2,9 %

Provincie Oost-Vlaanderen € 505.358 17,8 %

STRUCURELE MIDDELEN GEMEENTEN € 217.000 7,6 %

PROJECTMATIGE TUSSENKOMST LONEN € 245.500 8,6 %

PROJECTMIDDELEN GOEDGEKEURD €1.795.506 63,1 %

TOTAAL € 2.846.672 100 %

Projectmiddelen

Bijdrage provincies

Projectmatige  

tussenkomst lonen

Bijdrage 20 gemeenten

DETAIL

LiFE Sparc 74.617

Strategisch project Rivierpark Scheldevallei 162.528

Strategisch project Landschap van Erembald tot Kravaalbos 171.500

Provincie Oost-Vlaanderen - werkingsbudget NME 5.000

Provincie Oost-Vlaanderen - soortenbescherming 20.000

Provincie Oost-Vlaanderen - twee Gestroomlijnde Landschappen 40.000

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

Intergemeentelijke Onroerend Erfgoedienst 185.095

PDPO HOP AAA+ 43.200

Project Van Steen tot Steen langs de Schelde (kastelenproject) 1.047.000

Project ISN Vleermuizen 2017-2020 31.000

IOED Landschapszorg Aalst/Lede (via RLVA) 6.666

PROJECTMIDDELEN GOEDGEKEURD: € 1.795.206 (63,1 %)

PROJECTMATIGE TUSSENKOMST LONEN: € 245.500 (8,6 %)

Project TW/IOED Lies 45.500 euro

Provincie Oost-Vlaanderen - Natuur- en Milieu-Educatie (NME) 20.000 euro

VIA eindejaarspremie 40.000 euro

VIA 19.000 euro

Sociale Maribel 36.000 euro

LOB Antwerpen en gemeenten 5.000 euro

Agentschap Natuur en Bos / WWF 10.000 euro

PDPO Buitenzorg 4.000 euro

PDPO Efficiënt waterbeheer 6.000 euro

LOB dienst voor gemeenten 10.000 euro

Natuur in je buurt 50.000 euro
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OVERZICHT

2. BEGROTE UITGAVEN 2021

Projectmiddelen

Personeel (niet projectmatig)

Vervoer

Verzekeringen

Algemene werking

Communicatie

Huisvesting en burelen

GRAFIEK BEGROTE UITGAVEN

ALGEMENE WERKING € 100.00 3,4 %

COMMUNICATIE € 44.000 1,5 %
HUISVESTING & BURELEN € 21.700 0,7 %

PERSONEEL (NIET PROJECTMATIG) € 867.381 29,7 %
PROJECTMIDDELEN GOEDGEKEURD € 1.849.040 63,2 %

VERVOER € 18.000 0,6 %
VERZEKERINGEN € 8.500 0,3 %

HEFBOOMPROJECT: 5 LAPTOPS € 10.000 0,3 %
HEFBOOMPROJECT: 5 BUREAUSTOELEN € 2.500 0,1 %

HEFBOOMPROJECT:  WERKKLEDIJ € 2.500 0,1 %
TOTAAL € 2.046.727 100 %

(SVZ NA AV 13.04.2021)
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DETAIL

Branding 4.000 euro

Drukwerk 6.500 euro

Fotolicenties 4.300 euro

Gopress, persmomenten & events 2.000 euro

Infoborden 2.000 euro

Lay-out 1.000 euro

Landschapskrant (2 edities) 17.000 euro

Opleidingen  200 euro 

Website & digitaal 7.000 euro

COMMUNICATIE: € 44.000 (2,1 %)

PROJECTMIDDELEN: € 1.849.040 (63,2 %)

Ad hoc soortenbescherming 10.000 euro

Intergemeentelijke Onroerend Erfgoedienst 185.095 euro

LIFE Sparc 86.617 euro

PDPO HOP AAA+ 43.200 euro

Project ISN Vleermuizen 2017-2020 31.000 euro

Project Van Steen tot Steen langs de Schelde (kastelenproject) 1.047.000 euro

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

Provincie Oost-Vlaanderen - twee Gestroomlijnde Landschappen 40.000 euro

Provincie Oost-Vlaanderen - soortenbescherming 20.000 euro

Provincie Oost-Vlaanderen - werkingsbudget NME 5.000 euro

Strategisch project Landschap van Erembald tot Kravaalbos 171.500 euro

Strategisch project Rivierpark Scheldevallei 162.528 euro

Terreinrealisaties Landschapszorg 26.200 euro

Co-financiering HOOGTIJ! 2.000 euro

TW-financiering voor vzw TW 10.000 euro
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42 ACTIES, 12.175 DEELNEMERSDRAAGVLAK
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14 VORMINGEN & WORKSHOPS - 453 DEELNEMERS

FEBOKT Klimaatgids in de Scheldevallei - traject gidsen life sparc* 37 deelnemers

20.02 Start- en infomoment trage wegen Kruibeke kruibeke 20 deelnemers

22.02 Workshop inventariseren met de trage wegen App kruibeke 8 deelnemers

04.03 Try-out educatief pakket i.s.m. Bastion VIII dendermonde 21 deelnemers

13.06 Worshop Zeisen lebbeke 8 deelnemers

22.09 Infovergadering trage wegen evalueren Kruibeke kruibeke 7 deelnemers

24.09 Start- en infomoment trage wegen in het Centrum dendermonde 14 deelnemers

24.09 Workshop Bijenhotel lebbeke 60 deelnemers

24.09 Workshops Otterland temse 33 deelnemers

25.09 Workshops Otterland mechelen 15 deelnemers

26.09 Workshop inventariseren met trage wegen App dendermonde 11 deelnemers

10.10 Workshops kapellen Hamme (IOED) hamme 15 deelnemers

18.10 Tweede Inspiratiedag Paard in het Landschap eeklo 25 deelnemers

02.12 Webinar '(n)ooit meer nacht' digitaal 160 deelnemers

17.12 Infovergadering trage wegen evalueren Dendermonde digitaal 19 deelnemers

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

TERUG



2 PARTICIPATIEMOMENTEN - 57 DEELNEMERS

5 INFO- & ONTMOETINGSMOMENTEN (DOELGROEPENOVERLEG) - 215 DEELNEMERS

04.02 Map-it trage wegen Herdersem aalst 27 deelnemers

06.02 Map-it trage wegen Moorsel en Baardegem aalst 30 deelnemers

04.02 Poelenwerkgroep Temse temse 10 deelnemers

19.02 Lezing ecologische impact van verlichting - AV RLDV zoersel 60 deelnemers

06.03 Lezing archeologie Dendermonde (IOED) dendermonde 110 deelnemers

01.10 Lezing ecologische impact van verlichting - milieuraad merelbeke 15 deelnemers

15.10 Lerend netwerk 'ecologische impact van verlichting' digitaal 20 deelnemers

16 GELEIDE WANDELINGEN - 415 DEELNEMERS

09.02 SPARC-wandeling Bornem bornem 28 deelnemers

23.02 SPARC-wandeling Vlassenbroek dendermonde 60 deelnemers

23.08 SPARC-wandeling Vlassenbroek dendermonde 40 deelnemers

06.09 SPARC-wandeling Wal-Zwijn hamme 100 deelnemers

25.10 SPARC-wandeling Wal-Zwijn hamme 20 deelnemers

11.10 ‘Ontdek het Kravaalbos’-wandeling 1 tijdens Happening meldert (aalst) 12 deelnemers

11.10 ‘Ontdek het Kravaalbos’-wandeling 2 tijdens Happening meldert (aalst) 16 deelnemers

11.10 ‘Ontdek het Kravaalbos’-wandeling 3 tijdens Happening meldert (aalst) 15 deelnemers

11.10 Natuurwandeling 1 tijdens Erembald-Kravaal Happening meldert (aalst) 19 deelnemers

11.10 Natuurwandeling 2 tijdens Erembald-Kravaal Happening meldert (aalst) 17 deelnemers

11.10 Kruidenwandeling 1 tijdens Erembald-Kravaal Happening meldert (aalst) 10 deelnemers

11.10 Kruidenwandeling 2 tijdens Erembald-Kravaal Happening meldert (aalst) 14 deelnemers

11.10 Kravaalwandeling tijdens Erembald-Kravaal Happening meldert (aalst) 16 deelnemers

11.10 Hopwandeling 1 tijdens Erembald-Kravaal Happening meldert (aalst) 9 deelnemers

11.10 Hopwandeling 2 tijdens Erembald-Kravaal Happening meldert (aalst) 19 deelnemers

11.10 ‘Biodiversiteit komt en gaat’- wandeling tijdens Happening meldert (aalst) 20 deelnemers

5 BREDE PUBLIEKSMOMENTEN - 11.060 DEELNEMERS

20.02 Openstelling grafcirkels Bellekouter Wichelen (IOED) wichelen 450 deelnemers 

26.06 Opening Speelbos Romain de Vidtspark sint-niklaas 60 deelnemers 

ZOMER Hoogtij - Covid-editie scheldevallei 9.800 deelnemers

11.10 Erembald-Kravaal Happening meldert (aalst) 700 deelnemers

17.10 Voorstelling tragewegenkaart Lede lede 50 deelnemers
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COMMUNICATIE

BROCHURES

We werkten mee aan de uitgave 
van 9 brochures, waarvan 4 her-
zieningen (Stiltegebied Bornem, 
Wondermooie Wielen, Trage Wegen 
in Wichelen, Hamme, Berlare en 
Kravaalbos), 2 kortketenbrochures 
(Aalst en Kalkense Meersen Donk-
meer), 2 erfgoedbrochures van de 
IOED Schelde-Durme (verspreid in 
de Landschapskrant) en 1 tragewe-
genkaart (Lede). 

FLYERS EN FOLDERS

In 2020 verspreidden we 6 exempla
ren, waarvan 2 voor de IOED (fol-
der Open Monumentendag, herdruk 
IOED-flyer), 1 voor Goed Geknot, 1 
voor de Erembald Kravaal Happe-
ning, 1 voor HOOGTIJ – Feest in de 
Scheldevallei. Bijkomend verzorgden 
we ook 1 affiche binnen HOOGTIJ en 1 
binnen Erembald Kravaal Happening. 

INFOBORDEN

In 2020 leverden we 16 infoborden af 
in het kader van Rivierpark Schelde-
vallei (14 aan picknickplekjes Schel-
de en Durme, 1 aan Nattenhaasdonk 

en 1 aan de Bommelsdijk in Bor-
nem). We leverden ook nog 18 bor-
den voor diverse doeleinden. 

JAARVERSLAG

Er werden 300 jaarverslagfolders 
gedrukt en verspreid. Het uitgebrei-
de jaarverslag werd gedrukt op 60 
exemplaren.

ROLL-UPS

Er werden 6 nieuwe rollups besteld, 
o.a. voor Rivierpark Scheldevallei, 
Van Steen tot Steen langs de Schelde 
en RLSD zelf.

UITNODIGINGEN

We verspreidden 2 uitnodigingen: 1 
gedrukte voor de Algemene Vergade-
ring en 1 digitale voor de inhuldiging 
van de tragewegenkaart in Lede. 

2021

We hopen dat er in 2021 weer meer 
activiteiten zullen plaatsvinden. We 
blijven activiteiten, projecten en 
events die we (mee) organiseren on-
dersteunen 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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FINANCIERING
Eigen middelen RLSD (budget 

communicatie) in combinatie met 
middelen betrokken gemeenten.

TERUG
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VOLG JIJ ONS AL 
OP FACEBOOK?

ONTVANG ONZE
NIEUWSBRIEVEN!

FACEBOOK 

We sloten het jaar 2020 af met 
1.576 likes (+21,7%) (1.788 volgers 
= +38%). We plaatsten 247 bericht-
en, waarvan 37 berichten meer dan 
1.000 mensen bereikten, met een 
piek van 9.000 bereikte surfers voor 
de IOED-video die opriep tot het 
doorgeven van kapelletjes in jouw 
buurt. De lanceringsvideo voor de 
nieuwe korte ketenbrochure “Ver-
rukkelijk Lokaal” bereikte 6.400 
mensen en werd maar liefst 21 
keer gedeeld. Ook de post over het 
kapelspel in Hamme werd gretig 
gedeeld (13 keer, bereik van 7.000), 
net als de oproepen tot evaluatie 
van trage wegen (post Kruibeke 16 
keer gedeeld). Onze volgers lezen 
ook graag berichten over nieu-
we brochures of over uitgevoerde 
werken. De post over de vlechtheg 
in Lede had bijvoorbeeld een bereik 
van 4.500, werd 5 keer gedeeld en 
kreeg 40 likes.

We kondigden ook 23 activiteit-
en aan, waarvan 11 door meer 
dan 1.000 mensen werden gezien. 
De Erembald Kravaal Happening 
bereikte 28.000 mensen op Face-

book, 930 daarvan bevestigden hun 
aanwezigheid of interesse. De digi-
tale infosessie over trage wegen in 
Dendermonde bereikte maar liefst 
11.300 mensen, de webinar van Ot-
terland 6.700. De twee wandelingen 
i.h.k.v. LIFE Sparc konden samen op 
een bereik van 8.800 rekenen.

De gesloten Facebookgroep voor 
Houtzoekers kreeg er 48 leden bij 
(+24 %). Hier worden ervaringen en 
tips uitgewisseld, nieuwe knotpart-
ners gezocht en gevonden…

NIEUWSBRIEF

We rondden het jaar af met 1.583 
abonnees (+7,7%). Zij ontvingen 11 
nieuwsbrieven. De nieuwsbrieven 
worden door gemiddeld 41,3 % van 
de ontvangers geopend. 
2021. Er worden bijkomende in-
spanningen gepland om meer 
mensen te bereiken, zowel via onze 
Facebookpagina als onze nieuws-
brieven. Een gezamenlijk commu-
nicatieplan dat werd opgesteld in 
samenwerking met alle Regionale 
Landschappen kan daarbij helpen. 
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

2020

In 2020 verschenen er weer twee 
nummers van de vernieuwde land-
schapskrant #ikhouvanmijnstreek. 
In het voorjaar werd het thema ‘gras’ 
uitgediept, in het najaar was ‘stilte’ 
aan de beurt. De nieuwe lay-out valt 
duidelijk in de smaak: het thema 
‘bomen’ is ondertussen uitgeput. 
De reacties blijven positief, zowel 
van collega’s bij andere Regionale 
Landschappen als van particulie-
ren. We krijgen geregeld aanvragen 
om de kranten thuis te ontvangen 
en ook intern beleven de collega’s 
meer plezier aan hun bijdrages. Van 
zodra de vernieuwing van onze web-
site (p.93) rond is, zullen hun thema-
tische artikels ook daar een mooie 
plek krijgen om de kans te verhogen 
dat mensen met vragen rond land-
schap, natuur en erfgoed bij ons te-
rechtkomen.

De oplage is met 1000 exemplaren 
verhoogd tot 10.500. De Landschap-
skranten worden via 145 verdeel-
punten over het hele werkingsgebied 
van RLSD verspreid aan 35 krantjes 
(of meer in sommige gevallen) per 
verdeelpunt. Bijkomend kregen 

gemiddeld 1.821 geïnteresseerden 
een exemplaar via de post toegestu-
urd. Een stijging met maar liefst 
81%! Er toonden dus veel mensen 
interesse om het magazine bij hen 
thuis te ontvangen. De overige krant-
en verspreiden we op evenementen, 
infoavonden en andere activiteiten. 
Indien relevant, stoppen we ook een 
exemplaar in persmappen.

2021

In 2021 diepen we weer twee nieuwe 
thema’s uit. Bijkomend wordt ingezet 
op extra verdeelpunten en broeden 
we op acties om meer inwoners van 
ons werkingsgebied te bereiken met 
dit communicatiemiddel.
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2020 

We stuurden zelf 26 persberichten 
uit en telden 219 artikels die over 
onze werking in de pers verschenen. 
Het zijn er zeker meer, want artikels 
achter een online betaalmuur of in 
de regionale pers worden niet altijd 
gemonitord. Mooie cijfers, want dit 
betekent dat RLSD om de dag ver-
meld werd! Het gaat grotendeels 
om vermeldingen in de pers, maar 
we mochten ook veelvuldig op aan-
dacht rekenen van onze gemeentelij-
ke partners (30/217) en dat heeft een 
grote meerwaarde voor onze naam-
bekendheid! We stuurden dit jaar 
ook een kennismakingstekst over 
RLSD naar alle gemeenten, die door 
10 van hen een plaatsje kreeg op de 
gemeentelijke website. Zo hopen we 
de inwoners nog beter te informeren 
over onze werking.

Het merendeel van de verzamelde 
artikels verscheen in geprinte vorm 
(14 %) of online (50 %). Artikels die 
zowel geprint als online verschenen, 
tellen we als 1 (geprint) artikel. Ra-
dio2 toonde 2 keer interesse in onze 
werking we waren het onderwerp 
van enkele videoreportages: 1 van 

Eén (VRT), 1 van RTV, 2 voor TV Oost 
en tot slot ook een reportage op Plat-
telandstv.
Rivierpark Scheldevallei haalde sa-
men met z’n deelprojecten Kalkense 
Meersen Donkmeer en Van Steen tot 
Steen de meeste vermeldingen: 39. 
Het strategisch project ‘Landschap 
van Erembald tot Kravaalbos’ (29), de 
IOED (25), Trage Wegen (22), en NME 
(18) deden het ook goed. Er versche-
nen eveneens heel wat artikels over 
ons Houtzoekersproject (17), LIFE 
Sparc (16), de landschapsprojecten 
(13) en Otter (11).

2021

We streven ernaar om meer pers-
berichten uit te sturen en korter op 
de bal te spelen. We willen meer 
gezamenlijke persberichten sturen 
met alle Regionale Landschappen 
(zoals afgelopen jaar over Goed Ge-
knot) om zo ons bereik te vergroten. 
Daarnaast hopen we opnieuw nauw 
te kunnen samenwerken met de 
communicatieambtenaren van onze 
aangesloten gemeenten, om zo nu 
en dan een plaatsje te veroveren in 
de gemeentelijke infobladen. 

“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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PERS 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

2020 

Onze websitepagina’s werden 
61.553 keer bekeken, goed voor 
een gestage groei van 2,8 %. 3.383 
bezoekers keerden meermaals terug 
naar de website. 61 % gebruikt een 
desktop om naar onze website te 
surfen (-5  %), 34 % een smartphone 
(+9 %) en 5 % een tablet (-2 %). Meer 
mensen vonden hun weg naar onze 
website via onze Facebookpagina 
(+ 6%). 50 % kwamen bij ons te recht 
via zoekmachines (-5 %), 36 % komt 
rechtstreeks naar ons toe (status 
quo). 6 % wordt naar ons doorver-
wezen via links op externe websites 
(status quo). Daarbij springt vooral 
de revival van het concept ‘Groene 
Halte’ (combinatie van wandelen en 
openbaar vervoer) in het oog! Onze 
homepagina, de contactpagina, de 
vacatures en de pagina rond het 
strategische project Landschap van 
Erembald tot Kravaalbos werden het 
meest bezocht. 

In totaal verschenen er 62 nieuws-
berichten. Bij elke verschijning wordt 
ook de homepage geüpdatet met re-
cente nieuwsberichten en komende 
activiteiten. 

Op www.uitinvlaanderen.be kondig-
den we 29 activiteiten aan, waarvan 
8 HOOGTIJ-berichten. Be duidend 
minder activiteiten dan afgelopen 
jaar, maar omwille van corona kon 
slechts een beperkt aanbod door-
gaan. Gemeenten en journa listen 
gebruiken deze databank om agen-
da’s samen te stellen voor hun me-
dia. Events uit ‘onze’ gemeen ten die 
op uitinvlaanderen.be de tag ‘land-
schap’ krijgen, komen auto matisch 
in onze eigen online agenda terecht. 

Rivierpark Scheldevallei kreeg een 
eigen volwaardige website: www.
rivierparkscheldevallei.be. IOED 
Schelde-Durme lanceerde www.
ioedscheldedurme.be.

2021

In 2021 kijken we vol verwachting uit 
naar de nieuwe website voor RLSD 
én eentje voor de Regionale Land-
schappen overkoepelend. Met een 
gezonde kruisbestuiving tussen bei-
de zullen bezoekers sneller en meer 
informatie vinden over landschap, 
natuur en erfgoed. Van leuke weetjes 
tot diep(er)gaande dossiers. 
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TEAM ALLE MEDEWERKERS

23 MEDEWERKERS OP EIGEN LOONLIJST (17 VTE)

Coördinatie, administratie & communicatie
• Stijn Van Belleghem, algemeen coördinator (1 VTE) 
• Kristof Buelens, projectadministratie en boekhouding (0,8 VTE)
• Kristel Clerinck, personeelsadministratie (1 VTE)
• Eva Galle, algemene communicatie (1 VTE, zwangerschapsverlof 01.08 - 31.12.20*)
• Marjoke Lanckriet, IOED en strategische projecten (1 VTE)
• Helena Tessens, algemene communicatie, *vervanging Eva (1 VTE)
Landschap & natuur (in de buurt)
• Chantal Colen, natuur in de buurt (0,8 VTE) 
• Katrien Devriendt, landschap (0,7 VTE)
• Julie Decuyper, natuur in de buurt (0,8 VTE, tot 07.12.20) 
• Jan Maertens, landschap (0,84 VTE) 
• Eliza Romeijn  Peeters, landschap (1 VTE)
• Robbert Schepers, natuur (1 VTE)
• Ann Sels, natuur in de buurt (0,5 VTE) 
• Robin Van Heghe, natuur en landschap (1 VTE)
• Lies Vervaet, trage wegen (1 VTE)
IOED (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst) ScheldeDurme
• Steffi Coppens, coördinator (1 VTE)
• Audrey Jansseune, medewerker IOED (0,4 VTE) en Recreatiepool Donk (0,4 VTE)
Strategisch project ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’
• Jeroen Bral, projectcoördinator (1 VTE)
• Lien Van Langenhove, medewerker (2,5/5, tot 20.08.20) 
• Joris Vanderveken, hop coördinator (0,5 VTE)
Strategisch project ‘Rivierpark Scheldevallei’
• Lise Neirinckx, projectmedewerker Life SPARC (0,8 VTE)
• Kristoffel Raes, projectleider ‘Van Steen tot Steen langs de Schelde’ (1 VTE)
• Tom Wezenbeek, project coördinator (1 VTE)

6 STAGIAIRS (S) / THESISSTUDENT (T)

• Michiel Janssen (S), houtzoekersproject
• Tris Deflo (T), vleermuizenproject
• Stef Van Auckercke (S), landschap
• Maris Titouan (S), trage wegen
• Nick De Waele – Van De Velde (S), houtzoekers
• Eline Maertens (S), kastelenproject

3 EXTERNE MEDEWERKERS

• Wim De Baene, projectmedewerker Antwerpse Regionale Landschappen
• Tom De Vriese, Accofides Accountants (boekhouding
• Securex, sociaal secretariaat (loonadministratie)
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kravaalbos 

*

REGIONAAL LANDSCHAP 
SCHELDE-DURME

MET DE STRUCTURELE STEUN VAN de Vlaamse overheid • de Provincie Oost-
Vlaanderen • de Provincie Antwerpen • de 22 gemeenten / steden  
Aalst • Berlare • Bornem • Buggenhout • Dendermonde • Destelbergen • 
Hamme • Kruibeke • Laarne • Lebbeke • Lede • Lokeren • Melle • Puurs- 
Sint-Amands • Sint-Gillis-Waas • Sint-Niklaas • Temse • Waasmunster • 
Wetteren • Wichelen • Zele • Zwijndrecht EN DE PROJECTMATIGE STEUN VAN Europa •  

alle hierboven vermelde partners.
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