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PROJECT

“De Scheldevallei biedt unieke getijdennatuur die onder impuls van het Sigma-
plan mooier en robuuster wordt. Met deze natuur en de landbouw is de 

Scheldevallei een openruimtegebied in het centraal deel van Vlaanderen. We 
werkten de voorbije jaren hard samen om van de Scheldevallei tussen Gent 
en Antwerpen een nog mooiere en betere plek te maken om te leven en te 

beleven”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
TOM WEZENBEEK i.s.m. K. RAES, H. TESSENS/M. LANCKRIET, B. MELS 

en de andere medewerkers van het Regionaal Landschap Schelde-Durme

INITIATIEFNEMER
Rivierpark Scheldevallei.

PERIODE: 
augustus 2015 – augustus 2018 

(Schelde Sterk Merk)
oktober 2018 – oktober 2021 

(Rivierpark Scheldevallei).

PARTNERS 
Departement Omgeving, 

Agentschap Onroerend Erfgoed, 
Agentschap voor Natuur en Bos, 

Toerisme Vlaanderen, Vlaamse 
Landmaatschappij, De Vlaamse 

Waterweg nv, Provincie Antwerpen, 
Provincie Oost-Vlaanderen, Toe-

risme 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, Schel-
le, Sint-Amands, Temse, Waas-

munster, Wetteren, Wichelen, Zele, 
Natuurpunt, vzw Durme, Algemeen 

Boerensyndicaat, Boerenbond, 
vzw Historische Woonsteden en 

Landelijk Vlaanderen.

FINANCIERING
Rivierpark Scheldevallei 

(Departement Omgeving, Provincie 
Oost-Vlaanderen, Berlare, Bornem, 

Buggenhout, Dendermonde, 
Destelbergen, Hamme, Kruibeke, 

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

Wichelen, Zele): 149.357€ in 2021
Bovendien werden de voorbije 5 

jaar via en met hulp van Rivierpark 
Scheldevallei projecten ter waarde 

van 10.853.363 € gelanceerd.

EEN VALLEI IN BEWEGING … 

Met de oprichting van Rivierpark 
Scheldevallei kozen meer dan 30 
partners voor een integrale en 
gebiedsgerichte aanpak voor de 
verdere ontwikkeling van de Schel-
devallei tussen Antwerpen en Gent. 
Deze vallei vraagt om zo’n speci-
fieke aanpak. De getijgebonden 
Schelde is immers de slagader van 
Vlaanderen. 

EEN SMELTKROES VAN 
FUNCTIES

De Scheldevallei vormt een unieke 
smeltkroes van functies en is een 
vallei in beweging. De uitvoering 
van het Sigmaplan voorziet naast 
een forse investering in de bevei-
liging tegen overstromingen ook 
een belangrijk natuurherstel. Het 
Schelde-estuarium is met zijn brak-
zoet gradiënt een vrijwel uniek estu-
arium en landschap in Europa. Dit is 
een plek met open ruimte te midden 
een verstedelijkt gebied. Landbouw 
neemt hier een belangrijke plaats 
in en tegelijkertijd is het een plek 
die rijk is aan natuur én erfgoed. 
Het landschap is doorspekt met 

idyllische dorpen, kerken, abdijen, 
nautisch erfgoed en kastelen. En 
uiteraard is dit een plek voor een 
bloeiende beleving van toerisme en 
recreatie. 
Natuur en veiligheid, landbouw en 
open ruimte, landschap en erfgoed, 
recreatie en toerisme gaan hier 
hand in hand. Het strategisch pro-
ject Rivierpark Scheldevallei wilde 
hier op inspelen en wilde deze ban-
den versterken. We stelden onszelf 
een doel en we vertrokken niet van-
uit extra grote studies maar vanuit 
wat er al bestond, vanuit die projec-
ten die al gedragen waren, vanuit de 
mogelijkheden die zich aandienden. 
Het vertrekpunt was de open ruimte 
en de natuur, beiden staan onder 
druk. Vanuit een sterke visie bouw-
den we verder aan natuur, veilig-
heid, landschap, landbouw, erfgoed, 
recreatie en toerisme.

RIVIERPARK SCHELDEVALLEI

STRATEGISCH PROJECT



KAPSTOKPROJECT

Rivierpark Scheldevallei is een 
kapstok voor tal van andere 
projecten, ook in de schoot 
van het Regionaal Landschap 
Schelde-Durme: Van Steen tot 
Steen langs de Schelde, LIFE 
Sparc, Kalkense Meersen en 
Donkmeer, … Ze komen hierna 
in het jaarverslag nog uitgebreid 
aan bod. 

EEN GREEP UIT DE 
REALISATIES

In 2021 werd volop gewerkt aan 
de realisatie van Nationaal Park/
Rivierpark Scheldevallei i.s.m. 
de gemeenten en met andere 
partners:
• We versterkten groen-
blauwe verbindingen met plan-
nen voor een Groenpool Tiel-
rode, een brownfield convenant 
in Steendorp, Scheldepark 
Oost aan Wetteren, een ruim-
telijke visie voor het Donk-
meer en Provinciaal Domein 

Nieuwdonk, Echo’s van de 
Schelde in Puurs-Sint-Amands, 
het Plan Otter en natuurlijk de 
verdere uitrol van het Sigma-
plan en met de opstart van een 
korte keten netwerk in Dender-
monde-Lebbeke-Buggenhout. 
Bijzondere aandacht verdient de 
ruimtelijke visie voor de Schel-
devallei die het voorbije jaar werd 
opgemaakt in samenwerking 
met en in opdracht van Depar-
tement Omgeving. Dit was een 
zeer belangrijke stap in voor-
bereiding van de kandidatuur 
voor Nationaal Park Schelde- 
vallei. 
• We creëerden extra draag-
vlak en beleving met een 
natuur-educatief pakket dat 
kinderen leert kennisma-
ken met het nut van overstro-
mingsgebieden, een volgende 
coronaproof editie van het event 
Hoogtij! Feest in de Scheldeval-
lei i.k.v. Life SPARC, de basis 
werd gelegd voor een Festival 
van Vlaanderen – Scheldevallei, 
in Kruibeke werd het eerste van 

vijf natuurbelevingspaden in de 
Scheldevallei geopend. Er zijn 
ook 23 tijdscapsules of infopun-
ten met het verhaal van de plek 
in de maak, we realiseerden een 
educatieve stand of tentoonstel-
ling over de otter, en een sub-
sidie via CC Ter Dilft in Bornem 
zorgde voor een prachtig kunst-
werk aan de boorden van de 
Schelde. Tenslotte ontwikkel-
den we stiltewandelingen via 
de Scheldevallei Tranquillizer. 
Bijzondere aandacht ging naar 
de realisatie van de poorten van 
Rivierpark Scheldevallei met 
‘Van Steen tot Steen langs de 
Schelde’. In de loop van 2022 
zullen alle kastelen open gaan. 
Verder in dit jaarverslag is hier 
een apart hoofdstuk aan gewijd.
• De communicatie en marke-
ting van het Rivierpark Schelde-
vallei kreeg vorm door de lan-
cering van een eigen website en 
social media kanalen.
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PROJECT NATIONAAL PARK SCHELDEVALLEI 

HIER STROOMT 
SCHOONHEID

SITUERING VAN HET 
KANDIDAAT NATIONAAL 
PARK SCHELDEVALLEI

De Scheldevallei tussen Gent en 
Antwerpen kent een uitzonderlijk 
dynamische natuur. Eb en vloed 
laten zich tot ver landinwaarts voe-
len, tot op 170 kilometer van de mon-
ding. Dit is een uniek gegeven en 
zorgt ervoor dat de hele gradiënt van 
zout- tot zoetwatergetijdennatuur 
aanwezig is. De vallei heeft de voor-
bije decennia en jaren veel verande-
ringen ondergaan. Het Sigmaplan is 
hierbij uiteraard van groot belang. 

DE CONTOUR VAN HET 
KANDIDAAT NATIONAAL 
PARK SCHELDEVALLEI

De natuurkern overschrijdt op ter-
mijn ruimschoots de grens van 
10.000 ha. We starten met een 
natuurkern van 6.500 ha. Het bepa-
len van de contour was deel van 
een geïntegreerde, bovenlokale en 
gedragen ruimtelijke visie voor het 
Nationaal Park Scheldevallei in 
opdracht van departement Omge-

ving. Bovendien is de uitbreiding 
naar de Moervaartvallei voorzien. 

Naast deze samenwerking gaan 
we vanuit het kandidaat Nationaal 
Park Scheldevallei ook bevestigde 
samenwerkingsverbanden aan met 
aanpalende grote samenwerkings-
verbanden en gebieden: T.O.P Den-
der, Grenspark Groot-Saeftinghe en 
Nationaal Park Oosterschelde. 

PIJLERS VOOR HET 
NATIONAAL PARK 
SCHELDEVALLEI

Op basis van de analyse van de 
Scheldevallei worden drie pijlers 
geformuleerd, die de basis vormen 
voor onze geïntegreerde en boven-
lokale visie voor de Scheldevallei: 
• Een blauwgroen landschap met 
een unieke gradiënt van zout- tot 
zoetwater getijdennatuur 
• Een snoer van authentieke 
belevingen aan het water waarin 
erfgoed (zoals het nautisch erfgoed, 
de vroegere vissersdorpen, de 
ambachtelijke nijverheid en de 
prachtige kastelen) de hoofdrol 
speelt.
• Een selectief ontsloten rust- en 
verblijfsgebied

“Vanuit Rivierpark Scheldevallei willen we doorgroeien tot Nationaal 
Park Scheldevallei . Op 15 september 2021 dienden we ons 

kandidaatsdossier in. Begin 2022 selecteerde minister Demir de 
Scheldevallei als één van de zes kandidaten voor de finale ronde.”

INITIATIEFNEMER
Rivierpark Scheldevallei 

(www.rivierparkscheldevallei.be)

STARTJAAR
2021

PARTNERS 
Onze 24 gemeenten: 

Antwerpen, Kruibeke, 
Temse, Niel, Hemiksem, 

Schelle, Boom, Rumst, 
Willebroek, Bornem, 
Puurs-Sint-Amands, 

Waasmunster, Zele, Hamme, 
Lokeren, Buggenhout, 

Dendermonde, Lebbeke, 
Wichelen, Wetteren, Berlare, 
Laarne, Destelbergen, Gent  

• Onze 2 provincies Oost-
Vlaanderen en Antwerpen 
• Onze terreinbeheerders 
en -eigenaars: Natuur en 

Bos, De Vlaamse Waterweg 
NV, Natuurpunt en vzw 

Durme • Gemandateerd 
vertegenwoordiger van 

de coalitie: Regionaal 
Landschap Schelde-Durme.

FINANCIERING
Jaarlijkse bijdrage van 

83.979 € van de gemeenten 
en provincies en een bijdrage 
van 100.000€ van de Vlaamse 

overheid.
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PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
TOM WEZENBEEK i.s.m. K. RAES, H. TESSENS/M. LANCKRIET, B. MELS 

en de andere medewerkers van het Regionaal Landschap Schelde-Durme



HIER STROOMT NATUUR

De natuurkwaliteit van deze 
regio heeft de voorbije twintig 
jaar een enorme revival doorge-
maakt. Het areaal aan natuur-
gebied is sterk uitgebreid, de 
robuustheid van de gebieden 
is sterk toegenomen, er is voor 
toegenomen connectiviteit 
gezorgd, de waterkwaliteit is 
fors verbeterd, er zijn ingrepen 
om de fysische problemen van 
de rivier aan te pakken, ... Dat 
werk is nog niet klaar. 

De voorbije 20 jaar is ook de 
systeemkwaliteit terug sterk 
gestegen zowel in het estua-
riene gedeelte met zijn slik-
ken en schorren en verbeterde 
waterkwaliteit, als in de vallei 
met zijn natte weilanden, broek-
bossen  en verwevingsgebieden 
van natuur en landbouw. Dit 
leidde ook tot een aanzienlijke 
stijging van het aantal planten, 
vissen, vogels en zoogdieren. 

HIER STROMEN 
GETIJDEN

De getijdennatuur, versterkt met 
een snoer van authentieke bele-
vingen aan het water, is uiter-
aard onze USP. Deze is in lijn met 
de positionering die het voorbije 
jaar is opgemaakt onder impuls 
van Toerisme Scheldeland. 

Ook in het verleden tekende het 
veranderende klimaat het land-
schap. Daarom werkt kandidaat 
Nationaal Park Scheldeval-
lei niet alleen met het Sigma-
plan, maar ook met kandidaat 
Geopark Schelde Delta nauw 
samen. Dit najaar dienen we ook 
deze kandidatuur in.

BLAUWGROEN LANDSCHAP MET UNIEKE GETIJDENNATUUR. 
Natuurclusters zijn donkergroen omcirkeld
Stapstenen zijn grijs omcirkeld
Groengele pijlen: verwevings- en verbindingsgebieden 



HIER STROOMT DYNA-
MIEK 

De gebiedscoalitie van het kan-
didaat Nationaal Park Schelde-
vallei kan voortbouwen op de 
bestaande gebiedscoalitie van 
het strategisch project Rivier-
park Scheldevallei. 
Uit een bewonersbevraging 
door Toerisme Vlaanderen blijkt 
bovendien dat ook meer dan 70% 
van de bewoners dit idee steunt. 
Dat de kandidatuur lokaal gedra-
gen wordt, staat dus buiten kijf.
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PROJECT

“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 –  
december 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, 

gemeente Bornem, Domein 
van Bornem, Dendermonde, 

Kruibeke, Laarne, 
Natuurpunt, vzw Historische 

Woonsteden en Landelijk 
Vlaanderen.

UITWERKING BUSINESS 
PLAN

Vlaams minister voor Toerisme 
Zuhal Demir en Toerisme Vlaande-
ren investeren 4,388 miljoen euro in 
de Scheldevallei met de ontwikke-
ling van het project ‘Kastelen van De 
Schelde’, ingediend door de project-
partners van het project Rivierpark 
Scheldevallei.

‘Van Steen tot Steen langs de 
Schelde’ 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) (= de Kas-
telen van de Schelde). 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 
focus 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 volledige vallei, inclu-
sief de kunststeden Gent en Ant-
werpen.

In de kastelen van Wissekerke, 
Bornem 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 Wissekerke treedt de 
bezoeker in de voetsporen van 
een kasteelbewoner met een 
multimedia-verhaal. Laarne 
vertelt het verhaal van de 
heksenvervolgingen. En in het 
kasteel van Bornem zullen we 
naar de unieke verzameling 
Bruegel-gravures kunnen gaan 
kijken.

KASTELEN VAN DE SCHELDE
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Door aan de hand van de kaste-
len alle elementen van het toeris-
tisch 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 ‘Kastelen van de Schelde’ 
naadloos aan bij het Rivierpark 
Scheldevallei. De kastelen zullen 
immers hoofdpoorten worden tot 
het Rivierpark.

VAN ONTWERPFASE… 
NAAR UITVOERING

Na het goedkeuren van de ont-
werpen op de verschillende sites, 
werd op de meeste plaatsen  
gestart met de uitvoering.

• Kasteel Laarne is reeds open 
gegaan midden 2020. Sindsdien 
hebben zij ondanks corona veel 
bezoekers mogen verwelkomen 
die van de nieuwe movieguide 
rond het thema ‘heksen’ hebben 
kunnen genieten. De movieguide 
is een digitale gids die je door 
het fantastische kasteel leid. Het 
kasteel van Laarne zet naast de 
movieguide ook volop in op ten-
toonstellingen.
• In de gemeente Kruibeke werd 
het ontwerp voor de vernieuwde 
kasteelbeleving goedgekeurd. 
Eind oktober zijn de werken dan 
effectief gestart in het kasteel. In 
de eerste fase zal men een aantal 
infrastructuurwerken uitvoeren, 
waaronder het verbeteren van 
de draagkracht van de vloeren. 
Nadien worden er nieuwe tech-
nieken geplaatst en ten slotte zal 
de nieuwe beleving worden geïn-
stalleerd. In 2022 zullen de werken 
rond het kasteel starten.

• De studie die de onthaalzone 
tussen de polders en het kasteel 
zal herbekijken, werd gefinali-
seerd. 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. Het 
natuurbelevingspad in de polders 
werd officieel geopend, wat op 
veel belangstelling van de aan-
wezige kinderen kon rekenen.
• In de gemeente Bornem zal 
de abdij naast haar functie als 
erfgoedsite voor de gemeente, 
ook de functie van onthaal ver-
zorgen voor kasteel de Marnix 
de Sainte-Aldegonde. De werken 
voor het realiseren van de ont-
haalfunctie werden reeds in sep-
tember afgerond. 
• Op de site van het kasteel is 
het verbouwen van de stallingen 
tot een onthaal- en belevings-
centrum van start gegaan. 
• Naast de infrastructurele 
werken zullen er ook verbete-
ringen gebeuren op het vlak van 
de beleving in het kasteel en de 
inrichting van het onthaal- en 
belevingscentrum. De werken 
hiervoor zijn volop aan de gang.
• Nabij het kasteel zal er 
een uitkijktoren worden gere-
aliseerd met zicht op kasteel, 
Oude Schelde en de natuur van 
het Graafschap. Het ontwerp is 
klaar en er werd hiervoor reeds 
een bouwaanvraag ingediend. 
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 
bezoek aan het kasteel ook kan 
bezocht worden.

• Ten slotte zal de kasteeldreef 
worden heraangelegd die bezoe-
kers op een statige wijze van het 
centrum van Bornem naar het 
kasteel zullen leiden. De plannen 
werden opgemaakt en de reali-
satie zal starten in voorjaar 2022.
• Stad Dendermonde zal de 
beleving in de Lakenhalle ver-
nieuwen en dit aangevuld met 
een stadswandeling langsheen 
de belangrijkste monumenten. 
De ontwerper is gestart met het 
ontwerp. 
• Kasteel d’Ursel heeft in het 
kader van de toegankelijkheid de 
bezoekersparking reeds heraan-
gelegd. Daarnaast zal er een 
outdoor escape-game en een 
podcast worden gerealiseerd 
die mensen zullen ‘meevoeren’ 
doorheen het prachtige kas-
teelpark. In het nieuwe infopunt 
aan de rand van het Kasteeldo-
mein, vind je informatie over al de 
nieuwe zaken die op het domein 
te beleven zijn!

IN DE PIJPLIJN

In 2022 gaan we volop verder 
met de concrete uitwerking:
• De kastelen bekijken samen 
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. 
• In 2022 zijn de werken volop 
aan de gang en richten we ons 
naar de opening in september 
2022.
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GEBIEDSGERICHT 

PROJECT

Met het Europese LIFE-project 
SPARC – ‘Space for Adapting the River 
Scheldt to Climate Change’ – voorziet 
de Europese Unie financiële steun om 
8 gebieden van het Sigmaplan ver-
der te ontwikkelen: in Bornem (Groot 
Schoor), Dendermonde (Vlassen-
broek en Uiterdijk), Hamme (Groot 
Schoor, Wal-Zwijn en De Bunt), Tem-
se 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 veel-
zijdige ecosystemen waar bijzondere 
planten en dieren een thuis vinden. 
Precies door die weelde vormen de 
Sigmagebieden een grote troef voor 
het Rivierpark Scheldevallei (p.5), een 
recreatief gebied-in-wording dat zich 
uitstrekt langs de Schelde, Durme en 
Rupel. Samen met beleidsmakers, 
wetenschappers, lokale onderne-
mers en vrijwilligers zetten de initia-
tiefnemers van dit project zich in om 
het Sigmaplan en de klimaatverande-
ring meer in de kijker 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 

volgende bladzijden worden toege-
licht: 1. ‘Hoogtij, feest in Rivierpark 
Scheldevallei’ organiseren samen 
met meer dan 20 gemeenten. 2. 
Gidsen opleiden om het verhaal van 
klimaatverandering in de Schelde-
vallei te kunnen vertellen en gegidste 
klimaatwandelingen organiseren in 
overstromingsgebieden. 3. Opstellen 
van een educatief pakket. 4. Toeristi-
sche ambassadeurs opleiden.

Na hun opstart binnen dit project kun-
nen deze acties ingeschoven worden 
in de werking van Rivierpark (later 
hopelijk Nationaal Park) Scheldeval-
lei omdat gidsen, ambassadeurs, na-
tuureducatie en evenementen essen-
tieel zijn in de toekomstige werking 
van dergelijk gebied. Los van deze 
publieksacties behoren er nog enke-
le andere taken tot het project: 1. Het 
verspreiden van opgedane kennis, bij-
voorbeeld via de klimaatadaptatiestu-
die en publicaties. 2. Uitwisseling van 
knowhow met gelijkaardige projecten 
bij onze noorderburen. 3. Communi-
catie allerhande, via gemeentelijke 
magazines, persberichten, informa-
tieve filmpjes,… 4. Het project LIFE 
Sparc integreren binnen de werking 
van Rivierpark Scheldevallei. 5. Ont-
wikkelen van wandelroutes.

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

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

van alle Sigmagebieden.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
LISE NEIRINCKX, HELENA TESSENS, MARJOKE LANCKRIET

INITIATIEFNEMER
Agentschap voor Natuur 

en Bos van de Vlaamse 
overheid.

PERIODE
2017-2022.
Er zal een 

verlengingsaanvraag worden 
ingediend.

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

2021

Net zoals in 2020 maakten de 
Covid-maatregelen het onmogelijk 
om een groots evenement te orga-
niseren vol beleving aan het water, 
zoals in 2019 toen maar liefst tien-
duizend enthousiaste bezoekers 
opdaagden om samen de Schelde, 
Durme en Rupel al fietsend, varend, 
wandelend en belevend te verken-
nen. Samen met 23 gemeenten gin-
gen we in 2021 aan de slag om een 
fijn programma uit te werken om 
het grote publiek uit te nodigen om 
naar de Scheldevallei te komen… en 
er terug te keren! Met enkele klei-
nere activiteiten gaven we op zon-
dag 20 juni het startschot voor het 
HOOGTIJ zomeraanbod.

De ganse zomer lang nodigden we 
bezoekers uit om in beperkte bub-
bel op verkenning te gaan langs 
fototentoonstellingen in het land-
schap met HOOGTIJ in beeld, om 
de mooiste picknickplekjes te leren 
kennen dankzij HOOGTIJ op smaak, 
om een streekpakket te winnen 
bij de fietszoektocht HOOGTIJ voor 
speurneuzen, of om te genieten van 
verhalen en lokale liederen tijdens 
de audioroute HOOGTIJ in verha-

len. In de verschillende wandel- en 
fietsbrochures ging ook extra aan-
dacht naar klimaatverandering en 
de bijzondere rol die de Schelde, het 
Sigmaplan en haar unieke natuur-
gebieden hierin spelen. Zo werken 
we mee aan de derde pijler van 
het Sigmaplan, namelijk recreatie 
(naast veiligheid en natuur).

 2022

Ook in 2022 zetten we alles op alles 
om de Scheldevallei terug in de kij-
ker te zetten bij het brede publiek. 
We onderzoeken in welke vorm het 
evenement dit jaar het beste kan 
plaatsvinden en welke eventuele 
nieuwe partnerschappen hiervoor 
interessant kunnen zijn.

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

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

‘HOOGTIJ - Feest in Rivierpark Scheldevallei !’.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
LISE NEIRINCKX, HELENA TESSENS, MARJOKE LANCKRIET 

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; in 2021 beperkt tot 
18.912,12 euro vanwege 
de aanhoudende Covid-

maatregelen die de 
organisatie van een groots 

evenement onmogelijk 
maakten.

http://www.hoogtijscheldevallei.be
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2. GIDSEN & WANDELINGEN

2021 

Na lang wachten ontvingen de 34 
gidsen die onze cursus ‘Klimaatgids 
in de Scheldevallei’ in 2020 suc-
cesvol hadden afgrond hun getuig-
schrift voor de opleiding in oktober 
2021. We brachten de kersverse 
klimaatgidsen bijeen tijdens een 
slotmoment waarbij enkelen onder 
hen hun medecursisten meenamen 
op de klimaatwandeling die ze als 
eindwerk hadden uitgestippeld.

Daarnaast organiseerden we kli-
maat- en werfwandelingen in de 
projectgebieden in samenwerking 
met De Vlaamse Waterweg, Agent-
schap Natuur en Bos en Natuur-
punt. We focussen hierbij op de drie 
voornaamste aspecten van het Sig-
maplan en Rivierpark Scheldevallei: 
veiligheid, natuur én recreatie.

2022 

In 2022 gaan we door met het 
regelmatig organiseren van gra-
tis klimaatwandelingen in de pro-
jectgebieden, in samenwerking 
met bovenvermelde partners. Om 
de poel aan klimaatgidsen in de 
Scheldevallei verder uit te breiden, 
organiseren we een tweede editie 
van onze opleiding. Gedurende drie 
theoretische lessen, drie excur-
siedagen en een workshop komen 
gidsen alles te weten over de kli-
maatverandering en de effecten op 
de Scheldevallei. De cursus gaat 
door in samenwerking met Pro-
vincie Oost-Vlaanderen en de Stad 
Dendermonde. Als eindwerk maken 
de gidsen een draaiboek op voor 
gidsbeurten in de Sigmagebieden 
zodat dit kan gebruikt worden door 
andere gidsen en geïnteresseerden. 

“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, HELENA TESSENS, MARJOKE LANCKRIET 
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3. EDUCATIE

2021 

In samenwerking met Bastion 
VIII, het centrum voor natuur- en 
milieueducatie van de provincie 
Oost-Vlaanderen in Dendermonde, 
werd onze leskoffer voor een bui-
tenles ‘Samen met de natuur 
keren we het tij’ gefinaliseerd en 
opnieuw getest door een honderdtal 
leerlingen. Het pakket is geschre-
ven 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. 
Zo kunnen de leerlingen moge-
lijke oplossingen direct ook aan-
schouwen. We leidden een groep 
van ongeveer 15 klimaatgidsen en 
natuurouders op om met een groep 
leerlingen op stap te gaan door een 
overstromingsgebied.

2022 

In het begin van het jaar werden 
maar liefst 17 educatieve koffers 
verdeeld over 10 gemeenten. Zo 
krijgt de leskoffer plaats in zowel de 
LIFE Sparc-gemeenten als enkele 
andere relevante gemeenten bin-
nen het werkingsgebied van het 
Rivierpark Scheldevallei zodat het 
optimaal kan benut worden. Vanaf 
dit jaar nodigen we scholen uit om 
het pakket te reserveren en een 
overstromingsgebied te bezoeken 
onder begeleiding van een gids of 
natuurouder. We begeleiden de 
gemeenten en natuurverenigingen 
die de reservaties coördineren met 
praktische ondersteuning en pro-
motiemateriaal.

“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 waaronder het opstellen van een educatief pakket.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
LISE NEIRINCKX, HELENA TESSENS, MARJOKE LANCKRIET

PROMOTOR
Regionaal Landschap 

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

PERIODE
2019-2022.

PARTNERS 
Gemeenten, verenigingen, 

natuurouders, 
natuurverenigingen, 

provincie Oost-Vlaanderen.

FINANCIERING
Deze actie is begroot op 

10.000 euro.
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SITUERING

Eerder in dit project organiseer-
den we, samen met Toerisme 
Oost-Vlaanderen, een cursus 
voor horeca-ambassadeurs. Deze 
ondernemers kregen onder andere 
les over het Sigmaplan en klimaat-
verandering en gingen op excur-
sie in de projectgebieden. Op die 
manier hebben zij de juiste kennis 
over de veranderingen in hun streek 
en kunnen zij het project uitdra-
gen 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 duurzaam (ver-
blijfs)toerisme.

2022

In 2022 plannen we voornamelijk 
om in te zetten op deze bestaande 
groep ambassadeurs, hen meer 
te betrekken bij evenementen en 
hen op de hoogte te stellen van de 
veranderingen in de verschillende 
projectgebieden. Bij de start van 
het toeristisch seizoen lanceren 
we bovendien een filmpje dat het 
verhaal brengt van twee van de 
B&B-uitbaters die het traject in 
2019 volgden. Het filmpje toont dat 
een meerdaags verblijf in de groene 
omgeving van de Schelde en Durme 
meer dan de moeite loont, zowel 
voor wie uit het buitenland komt als 
voor wie natuur wil ontdekken in 
eigen land.

“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, HELENA TESSENS, MARJOKE LANCKRIET 

4. HORECA-AMBASSADEURS



P.17

LANDSCHAPGEÏNTEGREERD 
GEBIEDSGERICHT 

PROJECT

“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.”

. 

VAN EREMBALD TOT KRAVAALBOS

INITIATIEFNEMER
Regionaal Landschap 
Schelde-Durme i.s.m. 

Provincie Oost-Vlaanderen, 
Provincie Vlaams-Brabant, 

stad Aalst, gemeenten 
Affligem, Asse en Opwijk, 
Regionale Landschappen 

Brabantse Kouters en 
Pajottenland & Zennevallei.

STARTJAAR:
Startjaar 2010.  In 

2020 startte de vierde 
projectperiode (t.e.m. 

september 2023).

PARTNERS 
Departement Omgeving, 

Projectvereniging ’t 
Stakenhuis, spelers 
van de open ruimte: 

lokale 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 in 
2021.

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 opportuni-
teiten voor lokale economie, korte 
ketenlandbouw, duurzaam toerisme 
en recreatie. 

Het openruimtegebied staat onder 
grote druk die alleen maar zal toe-
nemen door de bevolkingsgroei in 
de omliggende woonkernen. Tege-
lijk moet deze open ruimte doelstel-
lingen realiseren rond onder meer 
biodiversiteit, klimaatadaptatie en 
-mitigatie, lokale voedselvoorzie-
ning en functionele verwevenheid. 
Dit strategisch project wil oplossin-
gen aanreiken voor deze uitdagin-
gen door de kwaliteitsvolle ontwik-
keling van het openruimtegebied 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 omlig-
gende steden en gemeenten. 

Met de strategische projecten 
wil Vlaanderen de ambities van 
gebiedsgerichte en regionale 
samenwerkingen ondersteunen. 
Hiermee wordt een belangrijke 
doelstelling uit het Regeerakkoord 
‘geïntegreerde 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 
wandelverbindingen die tot in de 
kernen van de omliggende steden 
en woonkernen doordringen.

3. Ruimtelijk rendement 
verhogen in geplande nieuwe 

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
JEROEN BRAL  i.s.m. COLLEGA’S JORIS VANDERVEKEN, AUDREY 

JANSSEUNE EN BART MELSSTRATEGISCH PROJECT



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 beleidsinstrumen-
ten en middelen gebundeld in te 
zetten. De doelstellingen wor-
den gerealiseerd door een com-
binatie van gebiedsgerichte en 
thematische deelprojecten, van 
acties op regionaal en op lokaal 
niveau, van stimulerende acties 
en eigen initiatieven van het pro-
jectteam.

DEELPROJECTEN

GROENE RAND ASSE. In dit deelpro-
ject worden drie groenkernen 
rond Asse centrum ontwikkeld 
en versterkt. Naast het creë-
ren van toegankelijk duurzaam 
groen op wandel- en fietsaf-
stand, worden er ook natuur-
verbindingen gezocht tussen de 

verschillende groenkernen en 
met het Kravaalbos. Daarnaast 
wordt ook ingezet op de maxi-
male landschappelijke integra-
tie van de rondweg N9k rond 
Asse. In samenwerking met de 
gemeente Asse, het Agentschap 
voor Natuur en Bos, particulie-
ren, Regionaal Landschap Bra-
bantse Kouters en Natuurpunt 
Asse werd al heel wat gereali-
seerd: bosaanplant en -uitbrei-
ding, aanplant van houtkanten 
en historische boomgaarden, 
ondersteuning bij ontwikkeling 
van een voedselbos en laanbe-
planting en houtkanten langs-
heen een deel van de rondweg. 
In het voorjaar van 2021 kon de 
gemeente Asse samen met het 
Vlaamse Randfonds van het 
Agentschap Binnenlands Be-
stuur en het Agentschap voor 
Natuur en Bos 11 hectare grond 
aan het Kravaalbos aankopen. 
Daardoor wordt bijna de helft 
van het Kravaalbos toegankelijk 
voor het publiek. Het ligt in de 
bedoeling van de partners om 
deze site te ontwikkelen als toe-
gangspoort naar het Kravaalbos 
vanuit Asse, in het verlengde 
van de ontwikkelingen die voor-
zien zijn binnen de Groene Rand 
Asse. De uitwerking gebeurt via 
een participatief traject.

GROENPOOL AALST. Dit deelproject 
zet in op de realisatie van een 
800 ha groot openruimtegebied 
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. 
De ontwikkelingsvisie en het 
actieprogramma werden in het 
voorjaar van 2021 goedgekeurd 
door het college van Aalst. Voor 
de te realiseren Groenpool wer-
den 5 strategische deelgebieden 
afgebakend waarvoor doelstel-
lingen werden bepaald en ac-
tieprogramma’s werden opge-
maakt in functie van natuur- en 
recreatiebeleving. Deze deel-
gebieden zullen met elkaar 
verbonden worden via een re-
creatief heuvellint, een bele-
vingsroute waarbij  bezoekers 
langsheen highlights van natuur, 
landschap en erfgoed worden 
geleid. Langsheen het lint wor-
den verschillende onthaal- en 
instappoorten ingericht om de 
bezoekers goed wegwijs te ma-
ken. In het kader van de ontwik-
kelingsvisie voor de Groenpool 
werd ook het potentieel voor 
bosuitbreiding onderzocht en 
werden zones aangeduid waar 
het haalbaar en zinvol is om 
bosuitbreiding te gaan realise-
ren. Stad Aalst maakte in 2021 
sterk werk van de aankoop van 
gronden i.h.k.v. bosuitbreiding 
binnen de Groenpool. In voorjaar 
2021 verscheen een reportage 
over de Groenpool in het stads-
magazine Chipka. 
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LEIREKENSROUTE. Deelproject 
Leirekensroute zet in op de 
kwalitatieve verbetering van de 
Leirekensroute als belangrijke 
ecologische verbinding, recrea-
tief lint en functionele fietsver-
binding.
Vanuit Vlaamse, provinciale en 
lokale overheden en lokale or-
ganisaties worden hiertoe initi-
atieven genomen.
Studiebureau BUUR werkte in 
opdracht van dienst mobiliteit 
van de provincie Vlaams-Bra-
bant in samenwerking met pro-
vincie Oost-Vlaanderen de visie-
nota met voorontwerp uit voor de 
Leirekensroute als fietssnelweg. 
Vanuit het strategisch project 
werd opgevolgd dat in dit ont-
werp de randvoorwaarden rond 
landschap, landbouw en natuur 
en ook kansen voor recreatie 
uitgebreid opgenomen werden. 
In 2021 werd samen met stad 
Aalst en provincie Oost-Vlaan-
deren actie ondernomen om 
terreinen te kunnen verwerven 
flankerend aan de route, om de 
ecologische en landschappelij-
ke waarde van de route te gaan 
versterken. Daarnaast werd ook 

verder gewerkt aan de realisatie 
van twee gemeentelijke speel-
terreinen, Bunder en Heiveld, 
langsheen de route in Opwijk, 
als natuurlijke ruimtes voor 
spel, sport en rust.

AFFLIGEM EN ABDIJLANDSCHAP. In 
dit focusgebied wordt hard ge-
werkt aan het GNOP-gebied 
Koudenbergbeekvallei om de 
natuurwaarde en toegankelijk-
heid van het gebied te vergro-
ten. Dit gebeurt met subsidies 
van Agentschap Natuur en Bos. 
De perceelsverwerving, na-
tuur- en recreatieve inrichting 
van het GNOP-gebied waren 
reeds lopende bij de start van 
het strategisch project. Vanuit 
het strategisch project werd 
deze werking versterkt waar-
door grondverwerving en inves-
teringen verviervoudigd zijn. Een 
geïntegreerd natuurbeheerplan, 
inclusief toegankelijkheidsre-
glement, voor dit gebied is in 
opmaak. Verder wordt de ont-
haalinfrastructuur en recreatie-
ve ontsluiting geoptimaliseerd, 
werd en zal verdere bosuitbrei-
ding worden gerealiseerd en bij-

komende kleine landschapsele-
menten aangelegd en beheerd, 
met bijzondere aandacht voor de 
zwarte populier.

KRAVAALBOS. De projectpartners 
van het strategisch project willen 
verder inzetten op een duurzame 
ontwikkeling van het Kravaalbos 
en haar directe omgeving. Een 
van de deelacties hierbij is het 
herstel van de historische ker-
senboomgaardengordel rond 
Mazenzele, destijds gekend als 
het witte dorp omwille van de 
vele kersenbomen die het dorp 
helemaal wit toverden in het 
voorjaar. Met de ondersteunen-
de projectsubsidie van provincie 
Vlaams-Brabant worden be-
staande boomgaarden hersteld 
en nieuwe gerealiseerd, zowel 
bij particulieren als op terrei-
nen van de gemeente. De in 2020 
geoogste en opgekweekte enten 
van oude kersenbomen worden 
in het Mazenzeelse landschap 
opnieuw aangeplant.  In januari 
2022 worden er 50 bomen ge-
plant op de centrale weide in het 
Kravaalbos.
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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 gelanceerd 
voor de realisatie van een na-
tuurgebied rond de verschillen-
de bronnengebieden in Opwijk. 
Het Strategisch Project maakt 
deel uit van de stuurgroep voor 
de ontwikkeling van dit Bronnen-
gebied. In 2021 werd een bestek 
uitgestuurd voor de aanstelling 
van een extern ontwerpbureau 
voor de opmaak van een ontwik-
kelingsvisie en -strategie met 
daaraan gekoppeld een actiepro-
gramma met concrete acties en/
of projecten, beleidsmatige in-
grepen en de communicatiestra-
tegie die nodig is voor de duurza-
me, ruimtelijke ontwikkeling van 
het Bronnengebied en het profi-
leren en uitdragen van dit gebied 
als een sterk, samenhangend 
geheel. In 2022 zal de opdracht 
worden toegewezen. In het bron-
nengebied worden reeds ter-
reinacties gerealiseerd binnen 
de basiswerking van Regionaal 
Landschap Brabantse Kouters.

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 streekidentiteit. 
Er wordt gewerkt aan verster-
king van de hopcultuur, het ont-
sluiten van hoperfgoed, active-
ren van de hopteelt, de promotie 
van hop als streekproduct en de 
streek als hopstreek. Lees ver-
der op p.21.

LANDBOUW / KORTE KETEN. Tijdens 
de Week van Korte Keten  werd 
vanuit het strategisch project 
een wedstrijd georganiseerd 
om de korteketenverkoop in het 
projectgebied een duwtje in de 
rug te geven. Er werden groen-
te- en fruitzakken bedrukt met 
het logo “heerlijk lokaal”, de 
logo’s van de projectpartners en 
met verwijzing naar de website 
www.heerlijklokaal.be. De zak-
ken werden verdeeld onder de 
deelnemende korteketenprodu-
centen. In 20 zakken werd een 
waardebon verstopt die kopers 
konden inruilen om te beste-
den bij één van de deelnemende 
producenten. Zowel kopers als 
verkopers waren enthousiast 
over de actie. De zakjes en hun 
boodschap hadden een mooi be-
reik. In 2022 zal een gelijkaar-
dige actie gelanceerd worden 
tijdens de Week van de Korte 
Keten. Op vraag van de korte-
ketenproducenten zal opnieuw 
ondersteuning geboden worden 
bij de organisatie van een korte-

ketenfietstocht en enkele korte-
ketenpicknicks. 

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 bre-
de publiek. De Erembald-Kra-
vaal Happening sensibiliseert en 
informeert bezoekers over land-
schapsontwikkeling en draagt 
bij aan de lokale verankering en 
de sterke betrokkenheid van het 
lokale middenveld en de bewo-
ners van de streek. Tijdens een 
infomarkt kunnen deelnemers 
kennismaken met de betrokken 
partners en hun werking en met 
lokale producenten en hun zelf-
gemaakte producten zoals ho-
ning, kaas, fruit(sappen), bier... 
De Happening ging in 2021 door 
in Aalst aan de nieuw gereali-
seerde hoploods (Lees verder op 
p.21) en trok ruim 1.500 bezoe-
kers.

LANDSCHAPSWEDSTRIJD. We orga-
niseerden in 2021 een land-
schapswedstrijd waarbij ver-
enigingen en particulieren een 
projectidee konden indienen. 
Kleinschalige projecten in het 
Landschap van Erembald tot 
Kravaalbos (Aalst - Affligem - 
Asse - Opwijk) die op korte ter-
mijn uitvoerbaar zijn, kwamen in 
aanmerking voor een budget van 
maximum 3.000 euro. De inge-
diende projecten werden eind 
2021 gejureerd. In 2022 wordt 
het verdere traject besproken en 
uitgevoerd samen met de gese-
lecteerde kandidaten.
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P.21

LANDSCHAPGEÏNTEGREERD 
GEBIEDSGERICHT 

PROJECT

De algemene visie om ‘HOP OP DE 
KAART’ te zetten, in Vlaams-Bra-
bant en Land van Aalst, is geslaagd. 
In 2021 werd verder gewerkt aan de 
15 actiepunten uit het ontwikkelings-
programma ‘Hopbeleving AAA+’, een 
studie door Idea-Consult. Tijdens de 
Erembald-Kravaal Happening in sep-
tember werd de mooie afloop van het 
project gevierd aan de nieuwe hop-
loods met droogast, het nieuwe hop-
veld en het recent ingerichte hopmu-
seum aan de abdij van Affligem.

LANDBOUW. 1. Meester-Leerling traject: 
Succesvol afgesloten in 2020. De 
hopcoöperatieve ‘Orde van de Groene 
Bel’ zet de werking voort. 2. Oogst ter 
beschikking stellen: De hopcoöpera-
tieve metste een droogast in Meldert.
Herstel teelttraditie: Inmiddels 12 
hoptelers. 3. Cross-over naar onder-
zoek en opleiding: organisatie stu-
diedag ‘hop’ i.s.m. Landbouwkamer 
Vlaams-Brabant (oktober 2021). 4. 
Experimenteren met restproducten: 
Lege hopranken benutten in bloem-
sierkunst, manden, rouwkransen, …

ERFGOED. 1. Hopprojecten in beleids-
plannen erfgoedorganisaties: Verga-
deringen met erfgoedorganisaties 

rond hopasten, landbouwvoorwerpen, 
foto’s, films en immaterieel erfgoed. 
2. Erfgoedprojecten: Samenwerkin-
gen lokale heemkundige kringen en 
verzamelaars. 3. Inventariseren en 
documenteren hoperfgoed: Ontslui-
ting in permanente tentoonstellingen 
te Affligem, Asse en Dilbeek. 4. Ver-
zamelen en visualiseren verhalen: ver-
zameld en gebundeld in archief hop-
museum te Affligem. 5. Exposities in 
horeca & historische plekken: nieuwe 
hoptentoonstelling aan de Abdij Af-
fligem, een totaalbeleving rond land-
bouw, toerisme en erfgoed.

TOERISME. 1. Landschapsbeleving: Nieuwe 
hopvelden en oogstdemonstra-
ties met mobiele plukmachine. 2. 
Co-creatie met brouwers, cafés en logies: 
verder content creëren. Versprei-
ding via partners ‘hopcafé-ronde’. 
3.  Samenwerking productdesigners: 
contacten met bloemkunstenaars en 
mandenvlechters. 4. Local Food voor 
foodies: Promotie lokale streekpro-
ducten (hopkeesten, -kaas, -cho-
colade). 5. Hopnesstrail: Provincies 
Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant 
werken hoproutes en -belevingspro-
jecten 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.

PERIODE
2018-2021.

PARTNERS 
Aalst, Asse, Affligem, 

Opwijk; Toerisme Vlaams-
Brabant en Oost-Vlaanderen; 

Erfgoedpartners; lokale 
landbouwers.

FINANCIERING

HOP AAA+ 
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GEÏNTEGREERD 
GEBIEDSGERICHT 

PROJECT

2021

Tijdens dit laatste realisatiejaar 
werden in Temse (1) en Kruibeke 
(3) poelen hersteld, allemaal i.f.v. de 
kamsalamander en i.s.m. landbou-
wers. Samen met Lokaal Bestuur 
Kruibeke plantten we 200 meter aan 
heggen en struweelrand met 1040 
stuks bosgoed. We herstelden i.s.m. 
particulieren een oude gemengde 
heg en hoogstamboomgaard in be-
schermd dorpsgezicht met 470 stuks 
bosgoed en 15 hoogstamfruitbomen. 

2022 

Onder de noemer van Water-Land-
Schap ‘Barbierbeek Verbindt’ wordt 
er verder gewerkt aan landschaps-
kwaliteit en kansen voor prioritaire 
soorten rond de Barbierbeek.

“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 

PROJECTGL * BARBIERBEEK

2021

In dit voorlaatste uitvoeringsjaar 
konden we dankzij de financië-
le ondersteuning van Provincie 
Oost-Vlaanderen 400 m gemengde 
heg realiseren en ongeveer een half 
hectare bos(rand). Daarnaast werd 
de groenvoorziening van Sportpark 
De Cirkel in Wichelen afgewerkt met 
27 spillen/hoogstambomen en 1040 
stuks bosgoed voor o.a. een groen-
buffer en schaduwvoorziening rond 
en op de parking. In totaal gingen 
in 2021 wel 3925 stuks bosgoed de 
grond in! Meer dan geslaagd was 
ook de plantactie i.s.m. Natuurpunt 
Lede in het thema van ‘ghost hedge-
rows’ en landschapsherstel in Lede. 
In elk project kregen meidoorn en/
of sleedoorn opnieuw een plaatsje 
in het landschap, provinciaal priori-
taire soorten zoals de sleedoornpage 
kunnen er enkel maar wel bij varen. 

2022

Een steenuilactie i.s.m. natuurver-
enigingen, landbouwers en enkele 
particulieren staat nog op de plan-
ning. Een mooi vooruitzicht is ook 
het herstel van een historisch 
laantjespatroon in Lede. Achterstal-
lig beheer van een aantal houtig- 
erfgoedelementen in het projectge-
bied is ook een optie indien relevante 
vragen van terreineigenaars op 
spontane basis schaars blijven. 
Eerder gepubliceerde oproepen in 
gemeentebladen of zelfs persoon-
lijke uitnodigingsbrieven aan terrei-
neigenaars bleven nagenoeg zonder 
gevolg. Proactief op zoek gaan en 
eigenaars benaderen ‘in het veld’ 
vraagt veel tijd maar levert ook vaak 
de waardevolste acties op. 

“Het valleigebied van de Molenbeek en de Serskampse beek of Roebeek, 
vormt een verbinding tussen de Scheldevallei 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 en provinciaal prioritaire 
soorten een duwtje in de rug geven.“

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 ALGEMEEN 

PROJECT

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

2
 kunnen vasthouden. 

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

2
-compensatie gering is. Verder gaat 

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

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
ELIZA ROMEIJN-PEETERS i.s.m. ROBIN VAN HEGHE EN SEBASTIEN LEYS

INITIATIEFNEMER
Provincie Oost-Vlaanderen.

PERIODE
jaarlijks sinds 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 

Provincie Oost-Vlaanderen wil de 
uitstoot van broeikasgassen dras-
tisch terugdringen en tegen 2050 
klimaatneutraal zijn. Daarnaast wil 
de Provincie de negatieve effecten 
van de klimaatverandering (zoals 
overstromingen, droogte, erosie en 
verlies aan biodiversiteit) zoveel mo-
gelijk temperen. Dit doet ze onder 
andere door middelen beschikbaar 
te stellen via Beplant het Landschap 
voor aanplantingen die CO2 kunnen 
vasthouden. 

2021

Dankzij Beplant het Landschap 
plantten we op 15 verschillende lo-
caties heggen, bomenrijen en hoog-
stamboomgaarden aan en lever-
den we bosgoed voor 8 bijkomende 
locaties. Het grootste deel van de 
aanvragen waren afkomstig van par-
ticulieren. Maar, de gemeente Sint-
Gillis-Waas en de dienstverlenende 
organisatie DDS gingen ook in op het 
aanbod. In totaal werden 4 nieuwe 
boomgaarden aangeplant (66 bo-
men) en werden 5295 stuks bosgoed 
en 425 hoogstammen geleverd of 
aangeplant.  De aanvragers komen 
bij ons voornamelijk terecht via het 
Landschapsloket (p.32) of reageren 
rechtstreeks op de projectoproep die 
door de Provincie Oost-Vlaanderen 
werd verspreid.

2022

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

SITUERING

De historische boomgaard in het 
centrum van Zwijndrecht, is volledig 
toegankelijk voor het publiek. Rond-
om de boomgaard bevinden zich ook 
nog een open landbouwperceel, een 
Vredespark, een begraafplaats, een 
open perceel, een geboortebos, een 
KSA-zone en een landbouwzone. 
Dit project behelsde oorspronkelijk 
enkel het herstel van de boomgaard 
door uitvoer van achterstallig be-
heer. In de loop van 2020 werd dit 
gekoppeld aan en afgestemd op een 
project van Velt dat samen met de 
gemeente een duurzaam beheer 
van de boomgaard wil opstarten 
adhv een begeleidingstraject van 
zogenaamde fruitverzorgers. Het 
herstel van de boomgaard is een 
eerste belangrijke stap in het cre-
eren van een geïntegreerde, gedra-
gen publieke zone en gold als een 
introductie voor het vervolgtraject 
Poldertuin Zwijndrecht (p.65).

2021

Achterstallige winter- zomer- en 
veteraansnoei werd uitgevoerd door 
gespecialiseerde boomverzorgers. 
Daarnaast werd een visie voor de 
boomgaard opgemaakt en de ras-
senlijst geüpdatet.  Wij gaven deze 
info door aan Velt, de gemeente en 
de fruitverzorgers, die er verder 
mee aan de slag gaan. Samen met 
hen organiseerden we een gemeen-
schappelijk publieksmoment tijdens 
het kersenseizoen.

2022

Het herstelproject werd afgerond. In 
2022 zal RLSD de stuurgroepverga-
deringen van het project met VELT 
verder opvolgen zodat de doorstro-
ming van de info tussen de 3 projec-
ten verzekerd is. 

“Deze publieke hoogstamboomgaard is uniek door zijn 
ligging en heeft een zeer 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), 2.000 
euro (gemeente).
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ALGEMEEN 
PROJECT LANDSCHAP ALGEMEEN 

PROJECT

“Door het veranderend klimaat worden gemeenten geconfronteerd 
met waterschaarste en -overlast. Gemeenten hebben 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. 
Via dit project willen we tegemoet 
komen aan de kennisnoden en on-
dersteuning  bieden aan publieke en 
private groenvoorzieners, landbou-
wers en kwekers.  Daarnaast wordt 
ook het brede publiek betrokken, 
een draagvlak creëren rond efficiënt 
waterbeheer via aanleg van groen is 
immers ook van belang.

2021

Proefcentrum voor Sierteelt vzw 
(PCS) volgde de proefopstellingen 
op. 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. VELT 
stelde infofiches op over efficiënt 
watergebruik in privétuinen en werk-
te aan een cursus die zal worden 
aangeboden aan gemeentes. VVOG 
stelde een inspiratiegids op. PCS en 
RLSD organiseerden samen 3 info-
dagen waarop info en goede voor-
beelden werden gegeven en getoond. 
RLSD stelde een advies op voor 5 ge-
meenten: Sint-Gillis-Waas, Hamme, 
Berlare, Buggenhout en Laarne. 

2022

De verzamelde kennis en ervaring zal 
verzameld worden in een praktische 
gids voor groenaanleggers. RLSD zal 
de opgedane kennis verder imple-
menteren in haar reguliere werking 
en een afsluitende studiedag.
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ALGEMEEN 
PROJECT LANDSCHAP

SITUERING 

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

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

2021

Na een terreinbezoek aan het kasteel 
van Laarne werd de zeer oude mei-
doorn die op het binnenhof staat door 
RLSD voorgesteld als kandidaat.

2022

Aangezien de meidoorn zeer sterk 
was teruggesnoeid waren er geen 
entloten aanwezig. De struik zal 
daarom afgeënt worden in augus-
tus-september en de enten bewaard 
in nevelkasten zodat de groene enten 
niet uitdrogen. 
Samen met de andere partners zal 
beslist worden of er een nieuwe reeks 
bomen geselecteerd zal worden.

“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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PROJECT

2021

In 2021-2022 beheerden 40 teams 
van circa 120 houtzoekers een 1000-
tal knotbomen bij 50 aanbieders. De 
houtzoekers voeren dit werk vrijwil-
lig uit in ruil voor het brandhout. Er 
werd vooral geknot bij particulieren 
maar ook voor de gemeentes Temse 
en Bornem. Verder werd er geknot 
voor de natuurverenigingen vzw 
Durme en Natuurpunt. Uitgestelde 
knotcursussen voor gevorderden 
van 2020 zijn kunnen doorgaan in 
Berlare en Zele. De beginnerscur-
sus vindt plaats in januari 2022 in 
Lokeren. De uitgevoerde werken 
worden nog steeds opgevolgd via 
terreincontroles en navraag bij aan-
bieders. Stagiair Toon Thelen (Ho-
Gent) werkte 1 dag per week mee 
aan het Houtzoekers project gedu-
rende de periode oktober – decem-
ber. 

2022

De website www.goedgeknot.be 
is ondertussen 5 jaar in gebruik. 
GoedGeknot.be wordt, net als de 
algemene websites, vernieuwd. De 
nieuwe website zal gebruiksvrien-
delijker en intuïtiever zijn. Alle func-
tionaliteiten van de oude website 
en meer worden geïntegreerd in 1 
Vlaams platform waarop de Stad-
landschappen van West-Vlaanderen 
ook aan zullen meedelen. De hout-
zoekers zullen op het nieuwe plat-
form zelf op zoek kunnen gaan naar 
knotopdrachten in de buurt, nu wor-
den de opdrachten handmatig ver-
deeld door de projectmedewerker. 
De projectmedewerker zal hierdoor 
tijd winnen die efficiënter gebruikt 
kan worden in meer vormingen, 
cursussen en terreinbezoeken bij 
houtaanbieders. 

De uitwerking van het project is in 
de nieuwe gemeente Lokeren van 
start gegaan in de vorm van een 
tweedaagse beginnerscursus. In 
Sint-Gillis-Waas trachten we in de 
winter van 2022-2023 een cursus te 
organiseren. 

“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: 
SEBASTIEN LEYS m.m.v. TOON THELEN (STAGIAIR HOGENT)

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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Dit intergemeentelijk subsidiere-
glement voor kleine landschapsele-
menten (KLE’s) betekent zowel voor 
gemeentebesturen als inwoners een 
administratieve vereenvoudiging. Het 
stemt bestaande subsidiesystemen 
op elkaar af, vereenvoudigt en uni-
formeert procedures en voorwaar-
den en sluit aan op de werking van 
gerelateerde organisaties zoals ons 
eigen Regionaal Landschap. Naast 
uitgebreide inhoudelijke en admi-
nistratieve begeleiding voorzien wij 
indien wenselijk ook de nodige on-
dersteuning bij de uitvoeringen i.k.v. 
het Landschapsloket (p.32). 

Het reglement is tot nog toe goedge-
keurd in deze 9 gemeenten: Berlare, 
Hamme, Kruibeke, Melle, Puurs-Sint-
Amands, Waasmunster, Wetteren, 
Wichelen en Zele. Enkele gemeen-
ten verkiezen hun eigen reglement 
of ondersteunen KLE’s projectmatig. 
Enkele andere gemeenten geven aan 
geïnteresseerd te zijn om reglement 
op te nemen in hun werking.  Het sub-
sidiereglement 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

2021
In 2020 hielden we een bevraging bij 
de gemeenten. Op basis van de ant-
woorden en eigen ervaringen stelden 
we een workshop samen voor op de 
algemene vergadering waarin sug-
gestie zouden worden voorgesteld 
en input gevraagd aan de gemeen-
ten. Door de COVID-crisis werd deze 
workshop zowel in 2020 als in 2021 
uitgesteld. In 2021 groeide steeds 
meer de idee dat we, los van ande-
re wijzigingen, de klemtoon van het 
KLE-reglement willen proberen ver-
leggen van aanleg naar beheer.

2022
Aangezien de organisatie van pu-
blieksmomenten onzeker blijft, zal 
in 2022 werk gemaakt worden van de 
herziening van het KLE-reglement 
los van de workshop. De gemeen-
ten kunnen  vervolgens het nieuwe 
basisreglement overnemen. Het 
vernieuwde subsidiereglement is 
een aanleiding om via onze eigen ka-
nalen en die van de gemeenten zelf 
het reglement nog eens kenbaar te 
maken. 

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

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

natuurwaarde van deze percelen.” 

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
ELIZA ROMEIJN-PEETERS

KLE-REGLEMENT

INITIATIEFNEMER
Regionaal Landschap 

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. 

©
 R

LS
D



P.30

ALGEMEEN 
PROJECT LANDSCHAP ALGEMEEN 

PROJECTLANDINRICHTINGSPROJECT 

SITUERING

Het projectgebied ‘Schelde en Ru-
pel’ 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 landin-
richting het geschikte instrument is 
om nieuwe initiatieven en lopende 
processen in ‘Schelde en Rupel’ op
elkaar af te stemmen en de inrich-
ting met gebiedsgerichte projecten 
uit te voeren.

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

1. Een beter evenwicht realiseren 
tussen de impact van industrie en 
verstedelijking. 
2. De voor Vlaanderen belangrijke 
natuur- en landschaps waarden be-
schermen en verder ontwikkelen.
3. De landbouw versterken. 
4. Een recreatief aanbod uitwerken 
en dat afstemmen met het recrea-
tieve aspect van het Sigmaplan.

2021 EN 2022

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 uitvoeringsprojec-
ten 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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“Dit is een integrale visie voor het duurzaam ecologisch beheer van de 
zone rondom de Nieuwdonkvijver in Berlare. Doel is het versterken van de 

natuurwaarden, met oog voor de zachte recreatie.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
JAN MAERTENS

INITIATIEFNEMER
Provincie Oost-Vlaanderen.

STARTJAAR
2012.

PARTNERS
vzw Durme.

FINANCIERING
Provincie Oost-Vlaanderen.

LANDSCHAPSBEHEERPLAN NIEUWDONK

SITUERING

De Nieuwdonkvijver in Berlare is ei-
gendom van de Provincie Oost-Vlaan-
deren. Dit project is initieel gelan-
ceerd op vraag van de voormalige 
eigenaar Intercommunale DDS. In 
2012 bereidde het Regionaal Land-
schap Schelde - Durme voor de DDS 
een landschapsbeheerplan voor. Oor-
spronkelijk was dit bedoeld als com-
pensatie voor het doortrekken van het 
wandelpad rondom de Nieuwdonk-
vijver. In dit kader werden vanaf 2015 
allerlei acties op terrein uitgevoerd. 

2021

8,2 ha kreeg een ecologisch maaibe-
heer (twee maaibeurten met afvoer 
van het maaisel vanaf 1 juli). Daar-
van kreeg 2 ha verruigd grasland een 
startbeheer en kon 6,2 ha voor het 
tweede opeenvolgende jaar door een 
lokale paardenhouder worden ge-
maaid. Het resultaat is een opmerke-
lijke toename van het aantal planten-
soorten en bijhorende insecten.

2022 

Voorzetting van het ecologisch maai-
beheer is voorzien.

DUIDING BIJ FOTO 

Het lang gras wordt voortaan twee 
maal per jaar vanaf (vanaf 1 juli) 
gemaaid en tot hooi gedroogd dat 
als voeder voor paarden wordt af-
gevoerd. Langsheen het wandelpad 
wordt frequenter gemaaid.
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PROJECTLANDSCHAPSLOKET

De variatie aan vragen en adviezen is 
zeer groot. Voor sommige vragen vol-
staat een antwoord per telefoon of mail, 
maar op de meeste loketvragen volgt 
een terreinbezoek en een uitgebreid ad-
vies. Sommige groeien zelfs uit tot een 
heus project. De klemtoon van de vragen 
ligt op KLE’s: heggen/hagen/houtkan-
ten, boomgaarden, poelen, knotbomen, 
… en gaan over zowel aanleg als beheer. 
Telkens worden ook de mogelijke subsi-
diekanalen onderzocht. De voornaam-
ste ondersteunende financieringsbron-
nen zijn Beplant het Landschap (p.24), 
het KLE-subsidieregelement van de 
gemeentes (p.29) en het budget Land-
schapszorg van de provincies Antwer-
pen en Oost-Vlaanderen. Nazorg blijft 
een cruciaal punt bij de werking van dit 
loket. Daarom proberen we eigenaars 
/ beheerders zoveel mogelijk attent te 
maken op het belang van deze nazorg 
(overgangsbeheer, regulier beheer). 
De eigenaar / beheerder staat hier zelf 
voor in. In de meeste gevallen wordt 
met de eigenaar een overeenkomst af-
gesloten. 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.33). Sinds 2019 worden 
alle adviezen bijgehouden in Dipla. Dit 
geeft een goed overzicht van de geogra-

fische spreiding van de aanvragen over 
het werkingsgebied en geeft ons de 
mogelijkheid om linken tussen land-
schapsloketvragen te leggen en om ad-
viezen beter op elkaar af te stemmen. 
2021. Het Landschapsloket behandelde 
160 vragen. We ontvingen vragen vanuit 
alle aangesloten gemeenten.  Hamme 
en Dendermonde zijn de gemeentes 
waarvan we de meeste vragen ontvingen, 
gevolgd door Buggenhout, Aalst, Puurs-
Sint-Amands en Laarne. Veruit de meeste 
vragen zijn afkomstig van particulieren, 
maar ook gemeentes en enkele verenigin-
gen doen beroep op het Landschapslo-
ket. Het Landschapsloket ondersteunde 
ook de Provincie Oost-Vlaanderen bij het 
project ‘Erfgoedredders’. Met erfgoed-
redders coacht de Provincie Oost-Vlaan-
deren leerkrachten en erfgoedzorgers bij 
erfgoededucatie en omgevingsonderwijs. 
Leerlingen ontdekken samen met hun 
leerlingen de erfgoedwaarde van hun 
omgeving. RLSD werkt mee aan pro-
jecten in Melle (2019-’20) en Baasrode 
(2021-‘22) met de verkenning van de lo-
kale geschiedenis als kader. De ingave 
van het archief aan landschapsloketvra-
gen in Dipla werd afgerond: alle adviezen 
gegeven sinds 2011 staan nu in Dipla. 
2022. Het Landschapsloket wil zich blij-
ven focussen op de ondersteuning van ge-
biedsgerichte projecten en blijven inspelen 
op vragen die spontaan binnenkomen.

“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.”

INITIATIEFNEMER
Provincies Antwerpen en 

Oost-Vlaanderen .

STARTJAAR
2010 .

PARTNERS
Gemeenten, (natuur) 

verenigingen, landbouwers 
en particulieren. 

FINANCIERING
Landschapszorg Provincies 

Antwerpen (loonkost plus 
5.306 euro voor realisaties) 

en Oost- Vlaanderen 
(loonkost plus 24.171 euro 

voor realisaties). 
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PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
ELIZA ROMEIJN-PEETERS i.s.m. ROBIN VAN HEGHE, SEBASTIEN LEYS & 

JAN MAERTENS
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“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, NICK DE WAELE – VAN DE VELDE

INITIATIEFNEMER
Regionale Landschap 

Schelde-Durme (RLSD).

STARTJAAR
2019.

PARTNERS
Alle Regionale 

Landschappen, gemeenten.

FINANCIERING
Gemeenten die aansluiten 

betalen een bijdrage op 
maat, met financiële 

ondersteuning van provincie 
Antwerpen.

LOKET ONDERHOUD BUITENGEBIED

LOKET ONDERHOUD 
BUITENGEBIED

Ons landschap biedt veel beleving en 
recreatiemogelijkheden. Toch is het 
door de grote omvang een echte uit-
daging om alles tijdig te beheren en 
het ecologisch en recreatief aspect op 
punt te houden. Hierbij reikt het Loket 
Onderhoud Buitengebied een oplos-
sing aan. Het LOB is een samenwer-
kingsverband tussen het Regionaal 
Landschap Schelde-Durme en haar 
gemeentes. Hierbij bieden wij onder-
steuning bij de inventarisatie en het 
beheer van het buitengebied. Doordat 
het LOB op verschillende regionale 
niveaus werkt kunnen we zowel lo-
kaal als over het hele werkingsge-
bied meebouwen aan een duurzamer 
landschap.

DIPLA

Voor een efficiënt werkend LOB is een 
degelijk, gebruiksvriendelijk digitaal 
platform noodzakelijk. DIPLA stelt in 
staat om: 1. het huidige en toekomsti-
ge beheer van KLE’s bij te houden 2. 
de uitvoer ervan te coördineren 3. een 
prognose te maken voor de toekom-
stige werklast 4. eenvoudig te rap-
porteren. Daarnaast geeft DIPLA ons 
de mogelijkheid om het voortdurende 
veranderende landschap op een dy-
namische manier te gaan beheren.

De afgelopen jaren is er reeds veel 
gebouwd aan DIPLA, om dit platform 
breed draagbaar en breed inzetbaar 
te maken.  Aan de hand van samen-
werkingen tussen verschillende re-
gionale landschappen en experten 
werd Dipla nog verder ontwikkeld. 
De kennis van deze groepen werd in 
het verleden met het nodige overleg 
vertaald naar beheerschema’s en de 
gestandaardiseerde normen. Er wor-
den voortdurend nieuwe inzichten 
verwerft over het beheer van KLE’s, 
waardoor wij blijven samenwerken 
met collega’s om Dipla verder te ont-
wikkelen en up-to-date te houden.
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2021. We verwelkomden een 
nieuwe collega binnen het LOB, 
die zich volop zal inzetten op het 
verder uitbouwen van het LOB. 
Er werden in 2021 ook enkele 
voorstellingen gedaan bij nieuwe 
en reeds gekende gemeenten in 
kader van het LOB. Hieruit zijn 
enkele mooie LOB-projecten uit 
voortgevloeid.

Bornem zette net zoals vorig jaar 
verder in op het beheer van en-
kele historische vlasrootputten. 
Samen bekijken we de mogelijk-
heden om het LOB verder uit te 
bouwen door het beheer uit te 
breiden naar knotbomen.

In Dendermonde werden alle hou-
tige KLE’s op openbaar domein 
geïnventariseerd. Dit gebeurde in 
samenwerking met de Stad Den-
dermonde en een boomtechnisch 
bedrijf uit Zele. Het Regionaal 
Landschap nam alle KLE’s voor 
zich, terwijl ANROB een inventa-
risatie uitvoerde van alle bomen. 
Hierna werden de eerste beheer-
werken doorgegeven zodat deze 
in de winter van 2021 konden wor-
den uitgevoerd.

In samenwerking met de gemeen-
te Kruibeke werd een beheerplan 
voor knotbomen opgesteld, op ba-
sis van de inventarisatie uit 2020. 
Daarbij ondersteunt het LOB de 
gemeente bij het informeren van 
particuliere eigenaars over het 
beheer van deze parels in het 
landschap. 

Met de gemeente Zele werd een 
bomenplan opgesteld.

2022. In 2022 gaan we aan de slag 
met enkele nieuwe gemeenten. 
Zo stapt de stad Lokeren in met 
een geheel nieuw project. Hier zal 
de focus liggen op het inventari-
seren en beheren van markante 
bomen in stedelijk gebied. In en-
kele andere gemeenten zullen 
we nieuwe gesprekken opstarten 
rond de vormgeving van hun LOB. 
De gemeente Hamme, Puurs-
Sint-Amands, Kruibeke en Bor-
nem toonden alvast interesse om 
hun buitengebied verder te ont-
wikkelen en te beheren.

LOB ANTWERPEN

2021. Onder coördinatie van de 
Provincie Antwerpen wordt het 
LOB dit jaar nog verder uitge-
werkt. Dit omhelst het verder op 
punt zetten van de LOB-metho-
diek, uitwerken van model-do-
cumenten, verder inzetten op het 
ondersteunen van gemeenten en 
contacten met gemeenten en ten-
slotte ook  verder uitbouwen van 
de LOB-omgeving in Dipla.
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 Dit project voorziet in een 
gebied van ca 400 ha inrichtings-
maatregelen om kwetsbare, bio-
logisch waardevolle en Europees 
beschermde habitats te herstellen, 
zoals de typische laagveenvegeta-
ties en drijftillen. Daarnaast wordt 
rietmoeras ontwikkeld in functie 
van vogelsoorten zoals roerdomp, 
woudaap en snor. Er wordt ook werk 
gemaakt van meer natuurlijke oe-
vers om beschutting te creëren voor 
jonge vis en enkele vismigratieknel-
punten worden weggewerkt. Er 
wordt ook aan de recreant gedacht 
met onder meer een uitkijktoren, 
vogelkijkwand en vissteigers.

2021

In het voorjaar zijn er werken uitge-
voerd om riet te ‘transplanteren’ van 
de oevers van de Nieuwdonk naar de 
waterpartij van de Heykens. Dit had 
een positief effect voor slechts 20% 
van de 15 locaties. Belangrijkste oor-
zaak bleek het nat voorjaar. Hopelijk 
betekent dit toch een voldoende aan-
zet tot kolonisatie van de Heykensplas 
door het riet. Voor het uiteindelijk al 
dan niet slagen van dit project zal ech-

ter veel afhangen van het aanhouden 
van een natuurlijk peilbeheer. Hoog 
in de winter en langzaam wegzak-
kend in het late voorjaar/zomer. Op 
20 juni volgde de officiële opening van 
de heringerichte Eendenkooi, in aan-
wezigheid van minister Zuhal Demir. 
RLSD zorgde voor een demo van vis-
standonderzoek.
Ondertussen werd ook het ‘Geza-
menlijk natuurbeheerplan’ voor het 
volledige projectgebied goedgekeurd.

2022

In 2022 worden nieuwe mogelijkhe-
den verder onderzocht: het herstel 
van de moerasnatuur in de zuidelij-
ke zone van Berlare Broek, de eco-
logische herinrichting van de noor-
delijke oeverzone van het Donkmeer 
(langsheen de Brielstraat, nu een 
monotone verharde oeverstrook) en 
de plaatsing van een broedplatform 
voor de visarend.

DUIDING BIJ FOTO 

Burgemeester van Berlare Katja 
Gabriëls en minister Zuhal Demir bij 
de opening van de heringerichte site 
van de Eendenkooi.

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

Sinds 2018 worden elk jaar werken op het 
terrein uitgevoerd.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
JAN MAERTENS

NIP BERLARE BROEK & DONKMEER

INITIATIEFNEMER
Vlaamse Landmaatschappij 
en Agentschap voor Natuur 

en Bos (ANB).

STARTJAAR
2011.

PARTNERS 
Regionaal Landschap 

Schelde-Durme, Vlaamse 
Landmaatschappij (trekker), 

Agentschap Natuur en Bos 
(ANB), Provincie Oost-
Vlaanderen, gemeente 

Berlare, Intercommunale 
Dender Durme en Schelde 

(DDS), vzw Durme en Polder 
Schelde-Durme.

FINANCIERING
Vlaamse Landmaatschappij.
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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. 

2021 

De vijf bijkomende plannen die wer-
den opgemaakt zijn uitgevoerd, als-
ook een extra aanplanting bij 2 van de 
realisaties van vorig jaar. Samen met 
de RLM en RLVA werd een webinar 
over het project gegeven als alter-
natief voor de inspiratiedag. Er werd 
gestart aan de einddeclaratie en een 
laatste infobrochure.

2022 

Het project heeft een verlenging ge-
kregen tot voorjaar 2022. In maart 
2022 zal een laatste inspiratiedag 
georganiseerd worden door RLSD en 
RLVA. In de werkingsgebieden van 
beide regionale landschappen zal er 
een terreinbezoek zijn bij de ambas-
sadeurs alsook tijd en ruimte voor 
lezingen. 

“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: 
SEBASTIEN LEYS

PAARD IN HET LANDSCHAP

INITIATIEFNEMER
Regionaal Landschap 

Vlaamse Ardennen.

PERIODE
2019 – 2022.

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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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 Landschapsloket bij 
adviezen over de aanplant van bomen 
en / of struiken standaard aandacht 
aan het belang van autochtone bo-
men en struiken en het label ‘Plant 
van Hier’. Ook bij adviezen vanuit Na-
tuurloket en andere projecten wordt 
waar mogelijk de link gelegd met au-
tochtone bomen en struiken. 

2021. In samenwerking met het INBO 
en vzw Durme werd in Berlare om-
geving Donkmeer zaad van de zeld-
zame wegedoorn verzameld. Het zal 
door boomkweker Sylva tot tweejarig 
plantgoed worden opgekweekt. Het 
bosgoed zal in de streek worden aan-
geplant. In totaal zorgde RLSD voor de 
verspreiding van 28.506 stuks bosgoed. 
Het overgrote deel hiervan draagt het 
label Plant van Hier. Een deel werd in 
opdracht van ons aangeplant door een 
maatwerkbedrijf (17.785 stuks) in het 
kader van onze projecten Beplant het 
Landschap, Gestroomlijnd Landschap, 
Paard in het Landschap en het Land-
schapsloket. Daarnaast organiseerden 
we een verdelingsmoment waarop be-

stellingen (10.721 stuks) konden wor-
den afgehaald. Dit betrof bestellingen 
die voortvloeiden uit onze projecten. 
Ook gemeenten en particulieren die 
een beroep deden op het Landschap-
sloket konden bestellen. Ons Regionaal 
Landschap organiseert een dergelijke 
verkoop omdat ‘Planten van Hier’ in 
de reguliere handel voorlopig amper 
of niet te vinden zijn. Bij de aanbeste-
ding van aanplantingen geven we extra 
gewicht aan het gebruik van ‘Planten 
van Hier’. Waardoor we, voor zover 
voorradig, gelabeld bosgoed aanplan-
ten of leveren. Sommige soorten, zoals 
olm, zijn helaas amper of niet gelabeld 
verkrijgbaar. Bovendien zorgt het groot 
tekort aan bosgoed in de handel ervoor 
dat dit jaar het maatwerkbedrijf grote 
moeite ondervond om gelabeld bos-
goed te vinden.

2022. De wegendoorns waarvan in 
2021 zaden werden verzameld zullen 
in 2022 nogmaals worden bezocht 
voor een bijkomende zaadoogst. We 
stellen de verspreiding van het au-
tochtoon 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).
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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.” 
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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

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 toe-
gangsweg 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.39). Vervolgens trachten we het 
tragewegenplan om te zetten in con-
crete terreinrealisaties via de uitvoe-
ringsmodule (p.40). Nadat alle trage 
wegen in kaart zijn gebracht, kun-
nen wegspotters wa ken over de toe-
gankelijkheid ervan (p.42). Om trage 
wegen bij het grote publiek onder de 
aandacht te brengen, zetten we tot 
slot in op wandelbrochures, tragewe-
genkaarten en straatnaamborden.

INITIATIEFNEMER
RLSD.

STARTJAAR 
2008.

PARTNERS
& FINANCIERING 

Zie volgende pagina’s.
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2021

We ondersteunden 3 gemeenten bij 
de opmaak van 7 tragewegenplannen: 
Gijzegem, (Aalst), Hofstade (Aalst), 
Nieuwerkerken (Aalst), Aalst-Cen-
trum, Kruibeke, Sint-Gillis (Dender-
monde) 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. Pu-
blieke 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 (huidige 
toestand, wenselijke ingrepen...). 2. 
Evaluatieavond • Bespreking van de 
adviezen om samen tot een breed ge-
dragen voorstel te komen. Per trage 
weg leggen we de functionele meer-
waarde, de uitdagingen en concrete 
suggesties vast. Fase 4. Opmaak & 

goedkeuring tragewegenplan: de 
adviezen uit fase 3 worden verwerkt 
in een eindverslag, adviesnota met 
wenselijkheidskaart en concreet ac-
tieplan. RLSD legt deze documenten 
ter goedkeuring voor aan het college 
van burgemeester en schepenen en 
de gemeenteraad.

2022

De Provincie Oost-Vlaanderen 
streefde naar tragewegenplannen 
voor het volledige grondgebied tegen 
eind 2021. Voor alle gemeenten, aan-
gesloten bij RLSD sinds eind 2020, 
staat nu een plan ter beschikking. 
Met de toetreding van stad Loke-
ren en gemeente Sint-Gillis-Waas 
in 2021 kwamen nog twee aan te 
pakken gebieden in onze richting. 
Trage Wegen vzw stelt voor Sint-
Gillis-Waas een beleidskader trage 
wegen op. In 2022 starten we met 
de inventarisatie van de trage we-
gen in Lokeren. Gemeente Puurs in 
de Provincie Antwerpen wenst, na 
deelgebieden Liezele en Breendonk, 
ook voor Ruisbroek de trage wegen 
in kaart te brengen. Hier staat voor 
2022 een gangbare inventarisatie en 
evaluatie op het programma.

“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
5000 euro provinciale 

middelen per project in 
Oost-Vlaanderen, 

restfinanciering door 
gemeenten en eigen 

middelen RLSD.
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SITUERING 

De provincie Oost-Vlaanderen wens-
te tegen eind 2021 over tragewe-
genplannen te beschikken voor het 
volledige grondgebied. Om aan dat 
streefdoel tegemoet te komen, zet-
ten we in 2021 vooral in op het opma-
ken van de laatste tragewegenplan-
nen. Niettemin ondersteunden we 
het afgelopen jaar 7 gemeenten bij de 
uitvoering van hun tragewegenplan: 
Aalst, Hamme, Laarne, Wichelen, 
Lede, Dendermonde en Buggenhout.

2021

Eén van de belangrijkste wensen van 
de inwoners van  HAMME-Kastel bij 
de opmaak van het tragewegenplan 
was een aantrekkelijke wandelver-
binding van het dorpscentrum naar 
de Sigmagebieden. Dankzij een 
recente grondverwerving van Na-
tuurpunt en de samenwerking met 
de Vlaamse Waterweg konden twee 
nieuwe trage verbindingen wor-
den opengesteld tussen de Koning 
Albertdijk en de Sigmadijk. RLSD 
voerde in 2020 gesprekken met alle 
betrokkenen en bereidde in 2021 de 
inrichting van de twee wegen mee 

voor. Op de Dag van de Trage Weg 
wandelden we de nieuwe Rebbewe-
gel en de Verre Kraag onder ruime 
belangstelling in. In Hamme was het 
in 2021 dubbel feest: ook de toeris-
tische-recreatieve tragewegenkaart 
werd aan het publiek voorgesteld. Op 
deze kaart vinden inwoners en toe-
risten alle toegankelijke trage wegen 
en drie extra prachtige wandellus-
sen. RLSD begeleidde het proces van 
het vervaardigen van de kaart. 

Ook de gemeente WICHELEN wenst, 
nu ook hier alle deelgebieden over 
een tragewegenplan beschikken, de 
herkenbaarheid en bekendheid van 
de trage wegen te verhogen door 
het plaatsen van straatnaamborden. 
In 2020 bereidden we het project zo 
goed mogelijk voor: welke wegen 
moeten een bord krijgen en wel-
ke naam komt in aanmerking? Als 
gevolg van de coronacrisis moest 
het overleg met de gemeente, de 
heemkundige kringen en leden van 
de adviesraad “mens” over de naam-
keuze van de trage wegen worden 
uitgesteld tot midden 2021. RLSD 
ondersteunde de erkenning van de 
geselecteerde namen door de ge-
meenteraad en gaf, waar gevraagd, 

“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
5000 euro provinciale 
middelen per project, 
restfinanciering door 
gemeenten en eigen 

middelen RLSD.
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2. UITVOERING TRAGEWEGENPLAN advies. We hopen in 2022 de 
naamborden te laten plaatsen en 
voor te stellen aan alle liefheb-
bers trage wegen!

Voor de gemeente LEDE bereid-
den we een onderhoudsplan van 
de trage wegen voor. Aange-
zien dit een nieuwe uitdaging 
was, vergde dit wat voorberei-
dend overleg. Door de wissel bij 
onze LOB-medewerkers en een 
langdurige afwezigheid bij de 
gemeente Lede, kon dit onder-
houdsplan helaas nog niet zijn 
digitale fase ingaan. We stelden 
daarom, in nauw overleg met de 
gemeente, per deelgemeente 
praktische overzichtskaarten op. 
Een kaart van alle trage wegen 
met daarop een aanduiding van 
de breedte van de wegen en het 
type bedding zou, aldus de uit-
voerende diensten, hun planning 
en hun werk een stuk efficiënter 
laten verlopen. In 2022 zal deze 
uitdaging, namelijk het opstellen 
van een digitale onderhoudsmo-
dule trage wegen, een vervolg 
krijgen als provinciaal project, 
samen met Trage Wegen vzw en 
de twee andere Oost-Vlaamse 
regionale landschappen. Daar-
naast zocht RLSD, in het kader 
van het onderhoudsplan, mee 
naar een duurzame oplossing 
voor de wateroverlast op de 
Gentweg in Lede. 

In DENDERMONDE onderzoch-
ten we, via terreinbezoeken en 
onderzoek van de juridische si-
tuatie, de haalbaarheid van en-
kele wenselijke acties uit het 
tragewegenplan van Appels en 
Sint-Onolfspolder. Dit onder-
zoek zal een vervolg krijgen in 
gesprekken met eigenaars en 
instanties in 2022. Daarnaast 

werden ook verschillende ter-
reinbezoeken gedaan ter voor-
bereiding van de structurele ver-
betering van een drietal wegen. 
Tenslotte pleegden we overleg 
met de mobiliteitsdienst van Stad 
Dendermonde omtrent enkele 
conflictsituaties tussen traag en 
snel verkeer in Appels.

In AALST gingen we in gesprek 
met een eigenaar langs een 
trage weg in verband met de 
beplanting langs de trage weg. 
Dankzij het advies van de colle-
ga’s Landschap resulteerde dit 
in een beplantingsplan waarvoor 
Stad Aalst subsidies kan beko-
men bij provincie Oost-Vlaande-
ren. We adviseerden de provincie 
Oost-Vlaanderen als eigenaar 
omtrent de inrichting van een 
wandelweg over een nieuw ver-
worven perceel.

In BUGGENHOUT onderzochten 
we de juridische situatie en de ei-
gendomssituatie om de missing 
link in de trage wegen tussen 
Opdorp en Buggenhout te kun-
nen oplossen. Daarnaast gingen 
we ter plaatse om ook de terrein-
situatie te beoordelen vooraleer 
een advies te formuleren aan de 
gemeente. Dit dossier zal verder 
uitgewerkt worden in 2022.

2022

In 2022 werken we verder aan de 
lopende dossiers.
• Voor de gemeente WICHELEN 
hopen we in 2022 de straatnaam-
borden te laten plaatsen en offici-
eel in te huldigen, samen met de 
gemeente, de provincie en met de 
vrijwilligers die zich de afgelopen 
jaren inspanden voor de trage 
wegen.

• In DENDERMONDE bereidden 
we de herinrichting van een aan-
tal wegen in Appels voor, door 
onder meer het opstellen van 
prijsramingen, vergunningen en 
subsidies aan te vragen.
• In BUGGENHOUT onderzoeken 
we de doorsteek voor wandelaars 
tussen Buggenhoutbos en de 
Schelde en zoeken we naar een 
oplossing voor het ruiterpad en 
ontsluiting landbouwpercelen. 

Daarnaast starten we nieuwe 
dossiers op. 
• In HAMME-MOERZEKE onder-
steunen we de gemeente bij het 
zoeken van duurzame oplossin-
gen voor een aantal knelpunten 
en het oplossen van enkele mis-
sing links.
• In WETTEREN proberen we de 
toegankelijkheid van enkele trage 
wegen te verbeteren door een 
herinrichting (o.a. vlonderpad).
• In LEDE gaan we de gemeente 
begeleiden bij enkele terreinreali-
saties.
• Ook de gemeente KRUIBEKE 
ondersteunen we, na de goedkeu-
ring van het tragewegenplan van 
Kruibeke-Centrum, in het uitvoe-
ren van het plan in de tweede helft 
van 2022.

©
 R

LS
D



P.42

“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 de 

aangesloten gemeenten, 
Provincie Oost-Vlaanderen 
(dienst Mobiliteit) en Trage 

Wegen vzw.

FINANCIERING
Gemeentelijke en provinciale 

subsidies: 4000 euro van de 
Provincie Oost-Vlaanderen 

en 2000 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.

2021

Het project Wegspotters loopt intus-
sen in 5 gemeenten: Laarne, Wette-
ren, Lebbeke, Buggenhout en Tem-

se. Waar nodig en waar gevraagd 
ondersteunden we de gemeenten. 
De geplande gemeentelijke bijeen-
komsten konden, omwille van de co-
ronacrisis, helaas niet doorgaan. De 
jaarlijkse provinciale ontmoetingsdag 
daarentegen was wel fysiek mogelijk. 
Op zondag 19 september werden de 
wegspotters getrakteerd in Zottegem 
op een ontbijt, enkele interessante 
lezingen en een prachtige wandeling 
langs trage wegen onder een stralen-
de zon. Na enkele jaren van gebruik, 
vonden de partners in het project 
het noodzakelijk om de meldingsapp 
MobiMelder te evalueren. Via overleg 
kwamen we tot een alternatief, dat 
in 2022 gefaseerd zal ingevoerd wor-
den. Gemeente Hamme wenst in 2022 
wegspotters op de been te brengen. 
RLSD bereidde de start van het pro-
ject vanaf eind 2021 voor.  

2022 

In 2022 staat heel wat op de planning 
voor de Wegspotters. In de gemeen-
te Hamme zorgen vanaf het vroe-
ge voorjaar kersverse wegspotters 
mee voor betere trage wegen. RLSD 
zal de wegspotters daartoe oplei-
den en de gemeente begeleiden bij 
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3. WEGSPOTTERS

het uitrollen van het project. Ook 
stad Sint-Niklaas wenst graag 
met vrijwilligers te werken voor 
een controle en onderhoud van 
de trage wegen. Dit project zal 
vorm krijgen in 2022, samen met 
RLSD. Samen met de andere 
Oost-Vlaamse Regionale Land-
schappen, Trage Wegen vzw en de 
Provincie Oost-Vlaanderen, kozen 
we eind 2021 voor een nieuw, ge-

bruiksvriendelijk meldingssys-
teem: Routechecker. RLSD zal 
de omschakeling in de Wegspot-
ters-gemeenten begeleiden. In 
elke gemeente staat in de lente 
een bijeenkomst gepland, met 
o.a. een introductie tot de nieuwe 
App. Sowieso zal samenkomen 
met collega-spotters van de ge-
meente extra deugd doen na en-
kele jaren van weinig ontmoeting 

en uitwisseling. Alle wegspotters 
van de provincie Oost-Vlaande-
ren zijn dan weer welkom op de 
provinciale ontmoetingsdag, op 
zondag 24 april 2022 in Ninove. 
Samen met de andere partners 
in het project timmeren we verder 
aan een community van wegspot-
ters, via de facebook-pagina en via 
de nieuwsbrief.
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NETWERK EN OPLEIDING 

Onze tragewegenwerking staat 
uiteraard niet op zich. Mede-
werker Lies neemt deel aan 
het regelmatige overleg met de 
provincie Oost-Vlaanderen en 
de provincie Antwerpen en on-
dersteunende partners (ande-
re regionale landschappen en 
Trage Wegen vzw) en aan het 
Oost-Vlaamse provinciale overleg 
voor sport, natuur en ruimtelijke 
ordening. Lies zetelt sinds 2020 
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 bij RLSD 
goed op de hoogte van nieuwe 
ontwikkelingen en initiatieven en 
leren we van elkaars ervaringen. 
Daarnaast investeren we voort-
durend in kennisopbouw, zodat 
we onze partners (gemeenten, 
verenigingen, burgers) gericht 
kunnen adviseren en begeleiden. 
In 2021 nam Lies deel aan ver-
schillende overlegmomenten met 
collega’s over de materiële in-
richting van trage wegen, de ont-

wikkeling van een nieuwe inven-
tarisatieapp voor trage wegen en 
een nieuwe app voor het melden 
van knelpunten op trage wegen. 
Zij volgde ook een aantal webi-
nars, onder meer over de digitale 
verwerking en opvolging van het 
onderhoud aan trage wegen. 

EXPERTISE DELEN 

We blijven onze opgebouwde 
kennis en expertise over tra-
ge 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 veranderingen 
in het beleid rond trage wegen, 
onder meer als gevolg van het 
nieuwe decreet op de gemeente-
wegen. We adviseerden de eigen 
collega’s bij diverse projecten. 
We werkten mee aan de brochu-
re “Stille Waters” van onze IOED 
Schelde-Durme. In de brochure 
ontdekken fietsers langs trage 
wegen in Wichelen en Dender-
monde stilstaande waters als 
landschappelijk erfgoed, zoals 

walgrachten rond imposante 
hoeves, kasteelgrachten, visvij-
vers, drinkpoelen voor vee, vlas-
rootputten...  Ook op een ander 
vlak delen we graag onze exper-
tise: in 2021 volgde een stagiair 
publieksgeschiedenis onze wer-
king rond trage wegen op.

PROMOTIE

Nu meer en meer gemeenten 
in ons werkingsgebied beschik-
ken over een volledige inventaris 
van hun trage wegen, wensen zij 
deze wegen beter bekend te ma-
ken en het gebruik te stimuleren. 
De provincie Oost-Vlaanderen 
stimuleert de ontwikkeling van 
tragewegenproducten via sub-
sidies aan de gemeente. In 2021 
brachten we samen met de ge-
meentes en met de financiële on-
dersteuning van de provincie tra-
gewegenkaarten uit van Hamme 
en van Laarne. De voorstelling 
van beide kaarten kon op ruime 
belangstelling rekenen. Ter pro-
motie van de tragewegenkaart 
van Hamme gaf onze medewer-
ker een interview aan Radio Tros 
tijdens de Wuitensmarsen.  In 

“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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4. KENNISOPBOUW/VERSPREIDING tijden waarin vele mensen het 
wandelen herontdekken, vormen 
de tragewegenkaarten gegeer-
de producten. Zo is de kaart van 
Sint-Niklaas, gelanceerd in 2019, 
reeds aan een tweede druk toe. 
Ook de gemeenten Wichelen en 
Kruibeke dromen luidop van een 
overzichtskaart met alle trage 
wegen in de toekomst. Daarnaast 
laten we via onze wandel- en 
fietsfolders zoveel mogelijk men-
sen het mooie trage patrimoni-
um van de streek ontdekken. Zo 
was de brochure trage wegen in 
Nieuwkerken in 2021 aan een 
herdruk toe. Om de herkenbaar-
heid en het gebruik van trage 
wegen te stimuleren, wensen tal-
rijke gemeentes straatnaambor-
den te plaatsen, eveneens een 
product gesubsidieerd door de 
provincie. In Wichelen bereidden 
we de naamkeuze en de plaat-
sing van de straatnaamborden 
mee voor. 2022

Uiteraard willen we het the-
ma trage wegen verder blijvend 
onder de aandacht brengen bij 
inwoners en gemeenten. We sti-
muleren gemeenten en organi-
saties om deel te nemen aan de 
Dag van de Trage Weg, zetten 
trage wegen via persberichten 
en onze communicatiekanalen 
in de aandacht en ondersteu-
nen 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 2022 
stellen we onze expertise ter be-
schikking bij een vernieuwend 
PDPO-project “Weg-wijs in ont-
harding” in de provincie Antwer-
pen. De gemeenten Bornem en 
Puurs-Sint-Amands ondergaan 

een screening voor het poten-
tieel aan ontharding van lokale 
wegen. Waar kan overbodig be-
ton of asfalt verwijderd worden? 
Omgekeerd zullen wij dankzij 
dit project zaken opsteken over 
de materialiteit van trage we-
gen. Samen met collega’s ge-
ven we advies over inrichting en 
beplanting langs trage wegen 
in het kader van het landinrich-
tingsproject Klein-Brabant van 
de VLM. In 2022 onthullen we 
graag, met een jaar uitstel, de 
straatnaamborden van de trage 
wegen in Wichelen. En uiteraard, 
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 multidiscipli-
naire werking.
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ALGEMEEN 
PROJECT LANDSCHAP ALGEMEEN 

PROJECT

“Rodeland is een landschapsproject op het grondgebied van de 
gemeenten Gavere, Melle, Merelbeke en Oosterzele. Overheden, 

natuur- en landbouworganisaties en onderzoeksinstellingen werken er 
samen om het landschap rond de Makegemse bossen, het Gentbos, het 
Aelmoeseneiebos en de beekvalleien van de Gondebeek, de Driesbeek en 

de Molenbeek te versterken en verder te ontwikkelen.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
ROBIN VAN HEGHE

RODELAND MELLE

2021 

Via terreinacties willen de partners de 
komende jaren samen bouwen aan 
een natuur- en landbouwlandschap 
waar veel plant- en diersoorten zich 
thuis voelen. Bos- en natuurherstel, 
verbrede landbouw, kleine land-
schapselementen, routes voor zach-
te recreatie, integraal waterbeheer, 
erfgoed en onderzoek,… zullen in de 
kijker gezet worden via onderlinge 
samenwerking. In 2021 volgden we 
vergaderingen op van de stuurgroep 
en de werkgroepen KLE’s en natuur-
ontwikkeling

2022

Gezien enkel een klein stukje Melle 
in het projectgebied valt, hopen we in 
2022 voor het eerst ook een concre-
te realisatie te kunnen verwezenlij-
ken. In het kader van het poelenplan 
opgemaakt door Natuurpunt Stu-
die i.o.v. Provincie Oost-Vlaanderen, 
plannen we alvast de aanleg van een 
poel  i.s.m. Natuurpunt Oosterzele op 
grondgebied Melle.

INITIATIEFNEMER
Natuur en Bos, Provincie 

Oost-Vlaanderen, 
deelnemende gemeenten

PERIODE
2019-(2022)-2025.

PARTNERS 
Natuur en Bos, Provincie 

Oost-Vlaanderen, 
Gemeente Merelbeke, 

Gemeente Gavere, 
Gemeente Oosterzele, 

Gemeente Melle, Bosgroep 
Midden-Oost Vlaanderen 

vzw, Departement 
Landbouw en Visserij, 

Natuurpunt, Boerenbond, 
Algemeen Boerensyndicaat, 

Boerennatuur Vlaanderen, 
Bos+, Universiteit Gent, 
ForNaLab, Hogeschool 

Gent, Instituut voor 
Landbouw-, Visserij- en 

Voedingsonderzoek, 
Regionaal Landschap 

Schelde en Durme, 
Regionaal Landschap 
Vlaamse Ardennen en 
Landelijk Vlaanderen.

FINANCIERING
reguliere middelen uit 

bestaande budgetten en 
projectoproepen.
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2021

Het Natuurloket verwerkte in totaal 
94 aanvragen. Het Natuurloket bood 
vooral ondersteuning voor:
• zwaluwen (p.58)
• lichthinder en lichtvervuiling 
(p.61)
• zoogdieren, vooral vleermuizen 
(p.55)
• fauna-akkers en bloemenweiden 
(p.60).

Daarnaast kwamen ook aanvragen 
binnen over vogels en nestkasten, 
amfibieën, algemene biodiversiteit, 
etc. Er bereikten ons vragen vanuit 
17 aangesloten gemeenten. Er be-
reikten ons ook 18 vragen van buiten 
ons werkingsgebied. 

2022

Ook in 2022 zullen we alle binnenko-
mende aanvragen beantwoorden en 
opvolgen.

“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 & AUDREY JANSSEUNE

NATUURLOKET

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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NATUURLOKET

“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 ‘Natura 2000’ 
in het leven geroepen. Dat voor-
ziet in een netwerk van Speciale 
Beschermingszones (SBZ), waar 
habitats en soorten bijkomen-
de 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 re-
gionale landschappen. Allen wer-
ken ze via hun brede plattelands-
werking aan meer draagvlak voor 
natuurbehoud. Daarnaast verho-
gen ze de na tuurwaarden in het 
buitengebied (buiten de erkende 
reservaten en domeinbossen) 
aanzienlijk met hun vele terrein-
gerichte, concrete projecten en 
acties. Bovendien beschikken 
ze over de volgende troeven: 1. 
ze be schikken over de knowhow 
van soortgericht werken en ge-
biedsgericht werken • 2. ze zijn 
aanvaard als gesprekspartner bij 
vele actoren die eerder aarzelend 
staan tegenover natuurbeheer 
• 3. ze hebben geen beleidsta-
ken 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 midde-
len 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, twee-
ledige 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 instandhou-
dingsdoelstellingen en het Vlaams 
Natura 2000 beleid. Via bebossings-
projecten wil Vlaanderen meer bos 
aanplanten, SBP is de afkorting van 
soortenbeschermingsprogramma, 
ADAGIO beoogt een hogere recre-
atieve toegankelijkheid en meer 
natuur- en landschapsbeleving en 
GIDS wil meer groen in en aan de 
rand van steden en woonkernen 
verwezenlijken. Daarnaast werken 
de regionale landschappen mee aan 
het bevorderen van blauwgroene 
netwerken in het landschap. Wij 
hebben de voorziene middelen in 
2021 vooral ingezet op IHD, SBP’s 
en blauwgroene netwerken. Via 
andere middelen werken we ook 
rond ADAGIO en GIDS en i.s.m. bos-
groepen rond bebossing.

2021

ANTWERPEN. Een bunker aan Sint-Pie-
tersburcht werd ingericht voor vleer-
muizen en de vleermuistoren in het 
arboretum van Puurs-Sint-Amands 
werd geplaatst en feestelijk ingehul-
digd (zie p.55 project vleermuizen). 

I.f.v. vleermuizen bekijken we waar 
landschappelijke verbindingen kun-
nen hersteld worden en hoe lichthin-
der en lichtvervuiling (zie p.61) kan 
verminderd worden. Het project Ot-
terland liep op volle toeren (zie p.54 
project otter).

OOST-VLAANDEREN. Hier werkten we 
aan volgende projecten: 1. ‘vleer-
muizenproject’ (p.55) 2. ‘poelenpro-
ject i.f.v. de kamsalamander’ (p.59) 
3. ‘weidevogelproject’ (p.56) en an-
dere projecten die aansluiten op de 
Vlaamse beleidsdoelstellingen uit de 
samenwerkingsovereenkomst zoals 
bever (p.53), otter (p.54), trage wegen 
(p.38), vergroening van speelplaatsen 
en speelnatuur (p.62), inrichting van 
gebouwen voor soorten zoals zwalu-
wen en vleermuizen (p.52).

Op Vlaams niveau ondersteunde 
RLSD mee de stuurgroepen van soor-
tenbeschermingsprogramma’s voor 
weidevogels en otter.

2022

In 2022 werken we verder aan het 
merendeel van de hierboven vermel-
de projecten. 

 “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, GIDS en 

blauwgroene netwerken. 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-Vlaande-

ren, Provincie Antwerpen.

PERIODE
2020-2024.

FINANCIERING
Jaarlijks budget 

Antwerpen 5.742,23 euro, 
in Oost Vlaanderen 37.308 

euro. Dit budget kan besteed 
worden aan personeelskos-

ten voor voorbereiding en 
begeleiding van projecten en 

werken op terrein.

NATUUR
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2021
In 2021 werden onderstaande projecten 
uitgevoerd: 
1. Herstel dotterbloemgraslanden 
en soortenrijke slootvegetaties in 
de Sint-Onolfspolder  (5.526 euro): 
Natuurpunt Dendermonding maak-
te verschillende percelen opnieuw 
maaiklaar i.f.v. het oranjetipje 2. 
Steenuilenproject Aalst (866,18 euro): 
Natuurpunt Steenuilenwerkgroep 
Groot-Aalst vervaardigde steenui-
lenkasten voor regio Aalst 3. Steen-
uilenproject Waasland (707,73 euro): 
Uilenwerkgroep Waasland maakte 
en verdeelde 25 steenuilenkasten. 
4. Herstel van laagveen in heischraal 
grasland reservaatzone Donkkmeer 
(1.575 euro): vzw Durme graafde en 
plagde een deel van een verland-
de sloot af ifv zeldzame vegetaties. 
5. vzw Broedeilandjes voor visdief 
in Temse (437,54 euro): Natuurpunt 
Scousele en gemeente Temse plaats-
ten visdiefvlotjes op de Vuurkouter in 
Temse. 6. Plasdras voor weidevogels 
(1.839,20 euro): Natuurpunt Schelde-
land kocht een extra weidevogelpomp 
aan voor in de Kalkense meersen 7. 
Zwaluwtil Laarne (2.921 euro): RLSD 
en gemeente Laarne plaatsten een 
zwaluwtil op het Vaartplein in Kalken 

8. Zwaluwtil Hamme (1.499,19 euro): 
RLSD en Richtpunt Hamme bouwden 
een zwaluwtil die t.h.v. de Durme zal 
geplaatst worden. 9. Weidevogelpro-
ject (4.900 euro): RLSD werkte samen 
met partners intensief rond de be-
scherming van weidevogels, met een 
focus op het Aubroek (Berlare)

2022
In 2022 zullen onderstaande projecten 
uitgevoerd worden:  1. Herstel dot-
terbloemgraslanden en soortenrijke 
slootvegetaties in de Sint-Onolfs-
polder 2 (4704,48 euro): Natuurpunt 
Dendermonding 2. Steenuil en kerkuil 
(1327,04 euro): Steenuilenwerkgroep 
vzw Durme 3. Weidevogelbescherming 
binnen RLSD (4000 euro): RLSD en 
parnters 4. Vleermuizenproject binnen 
RLSD (1600 euro): RLSD en partners 
5. Vernatting Hagemeersen (3484,8 
euro): vzw Durme 6. Broedeilandjes 
voor visdief (847,2 euro): Natuurpunt 
Damvallei. 7. Ecologisch herstel van 
sloten in Kalkense meersen (2920 
euro): Natuurpunt Scheldeland. 8. 
Steenuilenproject (1136 euro): Uilen-
werkgroep Waasland.

“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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2021

In de soortgerichte projecten rond 
zwaluwen en vleermuizen, trach-
ten we vooral bestaande kolonies 
te behouden en waar mogelijk te 
versterken. Door de (ver)bouwijver 
van vandaag dringt zich echter ook 
een proactieve aanpak op. Door bij 
nieuwbouw en renovatie bouwhe-
ren en architecten te stimuleren om 
natuurinclusief te denken en duur-
zame voorzieningen op te nemen in 
de plannen, hopen we dat nuttige, 
bedreigde en fascinerende soorten 
zoals gierzwaluw en vleermuizen een 
plaats vinden in de stad van de toe-
komst. In 2021 werden in de kerken 
van Gijzegem, Mespelare en Sers-
kamp stellinggaten ingericht voor 
gierzwaluwen. De kerken van Gijze-
gem, Mespelare en Belsele werden 
vleermuisvriendelijk ingericht. Daar-
naast werden adviezen verstrekt voor 
drie projecten in Dendermonde.

In dit jaarverslag zijn acties die deel 
uitmaken van natuurinclusief bouwen, 
aangeduid met dit label: 

2022

Lopende projecten worden opgevolgd 
en nieuwe kansen opgezocht. 

“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 & AUDREY JANSSEUNE

NATUURINCLUSIEF BOUWEN

INITIATIEFNEMER
RLSD.

STARTJAAR
2020.

PARTNERS 
Gemeentediensten, project-
ontwikkelaars, architecten, 

natuurverenigingen, 
particulieren.

FINANCIERING
Eigen middelen, soortenbe-

schermingssubsidies.

NATUUR
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NATUURINCLUSIEF BOUWEN

2021

Gezien de vrij snelle uitbreiding van 
bever in ons werkingsgebied komen 
er regelmatig vragen binnen. RLSD 
bekijkt steeds de mogelijkheden en 
geeft advies waar nodig en zoekt 
daarbij ook samenwerking met ver-
schillende partners of verwijst door 
waar nodig, in afstemming met het 
soortenbeschermingsprogramma 
bever. In 2021 werden verschillende 
adviesvragen beantwoord en nam 
RLSD deel aan een project rond de 
bever in Dendermonde en Hamme. 
Hiervoor werden enkele overlegmo-
menten georganiseerd en een ter-
reinbezoek uitgevoerd.

2022

Het project in Dendermonde en 
Hamme wordt verder uitgewerkt 
i.s.m. RLSD als partner. Adviesvra-
gen worden behandeld via het na-
tuurloket (p.48), waar meestal zal 
doorverwezen worden naar Agent-
schap voor Natuur en Bos of de ge-
meenten.

“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 het 

samenleven met de bever in de streek.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
ROBBERT SCHEPERS

BEVER

INITIATIEFNEMER
RLSD en partners.

STARTJAAR
2019.

PARTNERS 
Boerennatuur Vlaanderen, 

Agentschap voor Natuur 
en Bos, Vlaamse 

milieumaatschappij, De 
Vlaamse waterweg, polders, 

natuurverenigingen, 
gemeenten, 

landbouworganisaties (ABS, 
Boerenbond). 

FINANCIERING
Personeelstijd wordt 

gefinancierd met eigen 
middelen van RLSD en waar 

mogelijk middelen via de 
samenwerkingsovereenkomst 
tussen de provincies en ANB.
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“De otter is terug in Vlaanderen. De Scheldevallei is voorlopig de enige gekende 
plaats waar otter zich opnieuw voortplant. Met otters op drie locaties in 

ons werkingsgebied zijn we voorlopig dé regio voor otter in Vlaanderen! Het 
Regionaal Landschap Schelde-Durme zal zich de komende jaren met tal van 
partners inzetten om kansen voor otter uit te werken en knelpunten aan 
te pakken. Via communicatie en sensibilisatie zal ook het draagvlak voor de 

terugkeer van de otter vergroot worden.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
ROBBERT SCHEPERS

OTTER

2021

Met WWF, ANB, Regionaal Land-
schap Rivierenland en vele andere 
partners werd het samenwerkings-
verband ‘Otterland’ in de Schelde-
vallei verder gezet. Op 6 maart werd 
de otterexpo feestelijk ingehuldigd 
in Antwerpen. Deze reisde in de loop 
van 2021 al heel Vlaanderen door. In 
onze regio stond de expo een maand 
in bezoekerscentrum Donkmeer en 
bezoekerscentrum Molsbroek. In 
de loop van 2021 werden 4 webinars 
georganiseerd rond otter, waaron-
der één voor kinderen. Er verscheen 
ook een podcast voor kinderen over 
de otter en via WWF werd een edu-
catief pakket voor scholen ontwik-
keld. Ondertussen werden op terrein 
ook knelpunten geïnventariseerd en 
wordt de laatste hand gelegd aan 
kaartmateriaal om de komende jaren 
met partners deze knelpunten (o.a. 
verkeersknelpunten) in de Schelde-
vallei op te lossen. RLSD ondersteun-
de vanuit de stuurgroep de opmaak 
van het soortenbeschermingspro-
gramma otter. RLSD ondersteunt ook 
verschillende plannen voor projecten 
‘Natte natuur’ uit de Blue Deal. 

2022

Het projectteam zal verder werken 
aan een concreet actieprogramma 
voor de habitatverbetering van de 
otter (o.a. wegwerken van knelpun-
ten) en kennisuitwisseling. RLSD zal 
daarnaast met verschillende part-
ners ook de mogelijkheden voor con-
crete realisaties op terrein voorberei-
den (o.a. via projecten ‘Natte natuur). 

INITIATIEFNEMER
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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“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/grij-
ze grootoorvleermuis, ruige/gewone 
dwergvleermuis, laatvlieger, franjes-
taart, watervleermuis, brandts/gewo-
ne baardvleermuis, ingekorven vleer-
muis, meervleermuis, mopsvleermuis 
en rosse vleermuis. Alle soorten staan 
op Bijlage 4 van de habitatrichtlijn. Inge-
korven vleermuis, mopsvleermuis en 
meervleermuis staan ook op Bijlage 2. 
Grijze grootoorvleermuis, ingekorven 
vleermuis, meervleermuis, laatvlie-
ger en rosse vleermuis staan ook op 
de Rode Lijst.  2021. Voor de Schans 
van Landmolen (Kruibeke) werd een 
beheerplan opgesteld waarbij RLSD 
samen met Natuurpunt de eigenaar 
begeleidt. Voor de inrichting werd 
een PSN subsidiedossier aange-
vraagd bij ANB en goedgekeurd. In 
samenwerking met partners werd 
een vleermuistoren geplaatst in 
Puurs-Sint-Amands. Het herstel en 
vleermuisvriendelijke inrichting van 
de ijskelder ‘Verloren Bos’ in Lokeren 
werd voorbereid. Recent ingerichte 
overwinteringsplaatsen werden in 
de winter van 2020-2021 gemonitord 
op hun geschiktheid d.m.v. tempe-
ratuurloggers. RLSD begeleidde 
de architecten en bouwheren bij de 
renovatie van de kerken in Belsele 
(Sint-Niklaas), Mespelare (Dender-
monde) en Gijzegem (Aalst) waarbij 

een vleermuisvriendelijke inrichting 
meegenomen werd tijdens de wer-
ken. RLSD ondersteunde een educa-
tieve vleermuiswandeling op Nacht 
Van de Vleermuis in Dendermonde en 
stelde samen met Monumentenwacht 
een speciale fiche rond vleermuizen 
op. Om de impact van verlichting op 
vleermuizenpopulaties te beperken 
ondersteunde RLSD gemeenten met 
advies over lichtplannen en aange-
paste verlichting (zie deel verlichting 
p.61). 2022. RLSD zet haar wer-
king i.h.k.v. SBP vleermuizen verder. 
Daarnaast zetten we verder in op in-
ventarisatie van kerkzolders en het 
begeleiden van kerkfabrieken, ge-
meenten en architecten met de vleer-
muisvriendelijke inrichting ervan. 
Een vleermuisvriendelijke inrichting 
van de schans van Landmolen en de 
ijskelder ‘Verloren Bos’ te Lokeren 
worden uitgewerkt. Opties voor het 
inrichten van winterverblijfplaatsen 
worden onderzocht en uitgewerkt 
zoals bv. bunkers in Klein-Brabant. 
In Klein-Brabant wordt verder uitge-
werkt waar groenblauwe netwerken 
kunnen versterkt worden door aan-
plant/herstel van KLE’s. De link met 
lichtvervuiling is nooit ver weg (p.61). 
Vragen over vleermuizen worden be-
handeld via het natuurloket (p.48).

INITIATIEFNEMER
RLSD.

STARTJAAR
2016.

PARTNERS 
Vleermuizenwerkgroep 

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

erfgoed, Monumentenwacht, 
gemeenten, kerkfabrieken, 

natuurverenigingen en 
private eigenaars. 

FINANCIERING
Voor de werking rond 

vleermuizen wordt een 
combinatie van middelen 

ingezet met o.a. Projectsub-
sidies natuur (ANB), soor-
tenbeschermingssubsidie 

(Provincie Oost-Vlaanderen), 
subsidies via de overeen-

komsten tussen de Provin-
cies en ANB, cofinanciering 

van gemeenten, private 
eigenaars, … 

NATUUR
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WEIDEVOGELS

DOELSOORTEN

Binnen dit project richten we ons in 
het bijzonder op Rode Lijstsoorten: 
grutto, kievit, kwartelkoning (ook Vo-
gelrichtlijn), paapje, (Rode lijst), gra-
spieper en andere vogels zoals slo-
beend (Vogelrichtlijn), scholekster, 
gele kwikstaart en roodborsttapuit. 

2021. In het Aubroek in Berlare 
werd intensief samen gewerkt met 
landbouwers, jagers, vzw Durme en 
vrijwilligers rond de bescherming 
van nesten en kuikens van kievit en 
grutto. In andere weidevogelgebie-
den werd ook sporadisch ingezet op 
nestbescherming van kievit. Dit jaar 
werden nesten gezocht met een dro-
ne met warmtebeeldcamera. Deze 
actie kreeg ruime aandacht in het 
VRT Journaal. I.s.m. 16 landbouwers 
werd ingezet op nestbescherming 
(12 nesten kievit, 1 grutto), uitge-
stelde maaidata (op 7,7 ha grasland) 
en werden wildredders en diervrien-
delijke maaimethoden (van binnen 
naar buiten maaien) getest.  In het 
voorjaar werd riet gemaaid om de 
openheid van het weidevogelgebied 
in het Aubroek te verbeteren. Op 8 
mei werd i.s.m. vzw Durme een wei-

devogelwandeling georganiseerd. 
Een intense samenwerking met de 
bedrijfsplanners van de VLM resul-
teerde in heel wat nieuw afgesloten 
beheerovereenkomsten. RLSD volg-
de de stuurgroepen van het SBP wei-
devogels op.

2022. Het weidevogelproject in het 
Aubroek zal in 2022 verder uitge-
werkt worden. Aangezien er in 2021 
veel predatie van nesten waarge-
nomen werd zal getest worden met 
tijdelijke elektrische rasters om 
nesten beter te beschermen tegen 
grondroofdieren. We zullen ook be-
kijken of er vrijwilligers kunnen op-
geleid worden om nesten te zoeken. 
RLSD zal ook de samenwerkingsmo-
gelijkheden bekijken met de recent 
opgerichte weidevogelwerkgroep 
van Natuurpunt. De bedoeling is om 
hier op termijn met alle actoren in 
het gebied een samenwerkingsver-
band op te richten, vergelijkbaar met 
de Nederlandse weidevogelcollec-
tieven. Dit alles in afstemming met 
het soortenbeschermingprogramma 
voor weidevogels van de Vlaamse 
overheid. Overige vragen worden op-
gevolgd via het natuurloket (p.48).

 “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 Boe-
rensyndicaat, landbouwers, 

jagers, Natuurpunt, vzw Dur-
me, Provincie Oost-Vlaande-
ren, Agentschap voor Natuur 
en Bos, Vlaamse landmaat-

schappij, polders.

FINANCIERING
RLSD voorziet uit eigen mid-
delen een structureel bedrag 
voor tijdelijke ad-hocmaatre-
gelen rond soortenbescher-
ming om te kunnen inspelen 

op onverwachte kansen. 
Daarnaast wordt ook een 

deel soortenbeschermings-
subisidies van Provincie 

Oost-Vlaanderen ingezet.

NATUUR
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NATUUR

“Op basis van een goede inventarisatie wordt concreet advies gegeven 
rond het behoud en de bevordering van de biodiversiteit aan wilde bijen 

in Melle. Daarnaast worden voorstellen geformuleerd om burgers te 
sensibiliseren om mee te werken rond wilde bestuivers.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
ROBIN VAN HEGHE

BIJENPLAN MELLE

2021

De voorbereidende overleggen en 
vastleggingsovereenkomst vonden 
plaats in het vroege voorjaar waarna 
de inventarisaties op terrein werden 
uitgevoerd door Natuurpunt Studie.  

2022

Het rapport wordt opgeleverd en aan 
de hand van de conclusies en aanbe-
velingen per site zal RLSD aan het 
Lokaal Bestuur haar ondersteuning 
aanbieden voor concrete realisaties. 
Daarnaast geven we verder advies 
voor insectvriendelijk beheer van de 
publieke ruimte. 

INITIATIEFNEMER
Milieuraad en Lokaal 

Bestuur Melle, Regionaal 
Landschap Schelde-Durme, 

Natuurpunt Studie.

PERIODE
2021-2022.

PARTNERS 
Milieuraad en Lokaal 

Bestuur Melle, Regionaal 
Landschap Schelde-Durme, 

Natuurpunt Studie.

FINANCIERING
€ 6.250 verdeeld over Lokaal 

Bestuur Melle, Milieuraad 
Melle, RLSD.
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DOELSOORTEN 

Boerenzwaluw, Gierzwaluw, Huis-
zwaluw en Oeverzwaluw 

2021

Het zwaluwsubsidiereglement dat 
we opstelden stroomlijnt de regle-
menten van verschillende gemeen-
ten. Momenteel voorzien 16 ge-
meenten subsidies voor bewoonde 
huis- en boerenzwaluwnesten. Voor 
gierzwaluwen keren 6 gemeenten 
een jaarlijkse subsidie uit voor be-
woonde nesten, 7 gemeenten bieden 
een eenmalige subsidie aan voor het 
aanbrengen van nestgelegenheden. 
In een deel van de gemeenten voeren 
we, in samenwerking met vrijwilli-
gers, zelf de controles hierop uit. In 
de kerken van Gijzegem, Serskamp 
en Mespelare werden stellinggaten 
ingericht voor gierzwaluwen. Via het 
Natuurloket voorzagen we verbou-
wers van advies en boden we onder-
steuning bij het aanvragen van een 
afwijking op het soortenbesluit. Er 
werd een kuisactie van kunstnesten 
en mestplanken voor huiszwaluw 
georganiseerd. In Kalken werd aan 
het Vaartplein een zwaluwtil ge-

plaatst. Zwaluwtillen zorgen voor 
heuse huiszwaluwappartementen 
die een kolonie in uitbreiding kunnen 
huisvesten.

2022

Voor de controles en opvolging van 
het subsidiereglement gaan we op 
zoek naar extra vrijwilligers die ons 
hierbij kunnen helpen. We gaan door 
met onze dienstverlening via het Na-
tuurloket. We voorzien gemeentebe-
sturen en particulieren van advies 
en bieden op een laagdrempelige 
manier kunstnestvoorzieningen aan. 
In samenwerking met PTI Het Richt-
punt plaatsen we een zwaluwtil in 
Hamme. We blijven alert voor kansen 
binnen natuurinclusief bouwen door 
onze interne overlegstructuur.

“Het valt niet mee om zwaluw te zijn. Elk jaar keren ze, na een 
overwintering in het Zuiden, terug naar hun oude nestplaats, 

maar die blijkt niet langer te bestaan. Onze verbouwijver zorgt 
voor ontreddering. Het aantal zwaluwen gaat achteruit. Met 

kleine ingrepen kunnen we ze een handje helpen.” 

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
AUDREY JANSSEUNE I.S.M. ROBBERT 

SCHEPERS EN ROBIN VAN HEGHE

ZWALUWEN

INITIATIEFNEMER
RLSD.

STARTJAAR
2006.

PARTNERS
Alle gemeenten binnen ons 
werkingsgebied, Provincies 

Oost-Vlaanderen en Antwer-
pen, landbouworganisaties, 
(lokale) natuurverenigingen, 

Vlaamse Landmaatschap-
pij en vrijwilligers voor de 

controle.

FINANCIERING
Soortbeschermingssub-

sidies, gemeentelijke 
subsidies en eigen middelen 

RLSD.

NATUUR

©
 W

ES
LE

Y 
P

O
EL

M
AN



P.59

De poelenwerking wordt gericht op 
Europees habitat 3150 en kamsa-
lamander (Bijlage II & IV Habi-
tatrichtlijn) in regio’s waar 1. deze 
soort voorkomt (de vallei van de 
Serskampse beek in Wetteren / Wi-
chelen, de Wase cuesta in Temse / 
Kruibeke, Honegem in Aalst, omge-
ving Vogelenzang op de grens van 
Lede en Hofstade) 2. historische 
waarnemingen gekend zijn (regio 
Buggenhoutbos). Losse aanvragen 
via het landschapsloket worden ook 
behandeld. 

2021

In totaal werden 7 poelen aange-
pakt in 4 gemeenten.
4 van deze poelen werden binnen 
het projectgebied Gestroomlijnd 
Landschap Barbierbeek – Wase 
Cuesta (p.22) en de poelenplannen 
Temse en Kruibeke aangepakt in 
functie van de kamsalamander. De 
gemeente Temse voerde reguliere 
onderhoudswerken uit aan enkele 
andere poelen. Daarnaast onder-
steunt RLSD Elia en Wienerberger 
in Kruibeke en Temse i.f.v. geplande 
werken waarbij aanleg en compen-
satie van poelen voor kamsalaman-

der een onderdeel zijn. RLSD or-
ganiseerde overlegmomenten voor 
lokale poelenwerkgroepen in Temse 
en Kruibeke. Via het Landschapslo-
ket (p.32) werden 3 poelen aange-
pakt alsook 1 sloot hersteld. Wegens 
corona kon ook het spel ‘Moord in 
de poel’ aan de educatief ingerich-
te poelen in Temse en Kruibeke niet 
doorgaan.

2022

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.22) en 
Waterlandschap Barbierbeek ver-
bindt. Verschillende poelen die in 
2021 op de planning stonden werden 
wegens nat weer uitgesteld naar 
2022. We streven ernaar om 5-jaar-
lijks alle poelen te bezoeken die we 
ooit onder handen namen (totaal 
meer dan 300!). Zo verzekeren we 
de duurzame instandhouding van de 
uitgevoerde werken én ondersteu-
nen we de eigenaars/beheerders. 

“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, 

SEBASTIEN LEYS EN ELIZA ROMEIJN-PEETERS

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, 

Water-land-schap, 
landschapszorg van de 

provincies,  KLE-subsidies 
van gemeenten, bijdragen 
van gemeenten en private 

eigenaars, … 

NATUUR
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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 
schuilmogelijkheden te creëren voor 
bepaalde diergroepen zoals insecten 
(o.a. bijen), vogels (o.a. fazant, gele 
kwikstaart en Rode Lijstsoorten zo-
als patrijs, zomertortel, veldleeuwe-
rik, graspieper en kneu) en zoogdie-
ren (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 terreinbe-
zoeken 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.48).

2021

In 2021 werd opnieuw een groeps-
aankoop georganiseerd i.s.m. de 
Antwerpse Regionale Landschap-
pen. Dit was een succes: er werd bin-
nen ons werkingsgebied voor 1,2 ton 
fauna- akkerzaad besteld door een 
wildbeheereenheden/jachtgroepen, 
enkele lokale natuurverenigingen, 
landbouwers, particulieren en ge-
meenten. Dat is goed voor ongeveer 
70 ha ingezaaide akkers.

2022

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

“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 er gewerkt met 
een groepsaankoop. 
Personeelstijd wordt 

voorzien uit structurele 
financiering van RLSD.
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FAUNA-AKKERS 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

2021

In samenwerking met verschillen-
de gemeenten en overheden werd in 
verschillende dossiers bekeken hoe 
de impact van verlichting op de om-
geving of op bepaalde diersoorten (bv 
vleermuizen) kon verminderd worden. 
RLSD gaf verschillende voorstellin-
gen over het thema aan gemeente-
besturen, minaraden en op studieda-
gen/webinars. Dat het thema begint 
te leven bewijzen de kijkcijfers van de 
laatste webinar van december 2021, 
die nadien nog meer dan 150 keer 
herbekeken werd op een paar dagen 
tijd. De bedoeling is om inwoners en 
bestuurders meer te informeren over 
de impact van lichthinder en lichtver-
vuiling en samen te zoeken naar mo-
gelijke oplossingen. Het beperken van 
verlichting levert namelijk ook een 
besparing op (zowel financieel als op 
vlak van CO2-uitstoot). RLSD volgt de 
expertenwerkgroep ‘verlichting, bio-
diversiteit en gezondheid’op, en par-
ticipeert als expert in verschillende 
werkgroepen rond bepaalde studies 
i.v.m. verlichting (bv i.f.v. fietssnelwe-
gen). Binnen het Rivierpark Schelde-
vallei en kandidatuur voor een Natio-
naal park ondersteunt RLSD o.a. de 
acties rond duisternis. 

2022

In 2021 willen we verder inzetten op 
dit thema. We willen mee de opmaak 
van een Vlaams plan voor de duis-
ternis ondersteunen zoals dit naar 
voor geschoven wordt in een reso-
lutie van het Vlaams parlement be-
treffende het stimuleren van slimme 
en duurzame openbare verlichting. 
Het ontwikkelen van een methodiek 
en kaartmateriaal voor het screenen 
van gemeentelijke masterplannen op 
gebieden of locaties waar best niet of 
minder verlicht wordt of waar aan-
gepaste verlichting nodig is, is een 
van de acties. Hiervoor wordt ook ge-
keken naar een samenwerking met 
partners zoals Fluvius, Agentschap 
wegen en verkeer, werkgroep licht-
hinder, de provincies. Voor gekende 
vleermuisverblijfplaatsen zal RLSD 
de gemeenten verder ondersteunen 
om de impact te verminderen via bv. 
het aanpassen van de lichtplannen in 
de directe omgeving. RLSD zal ver-
der de eerder genoemde werkgroe-
pen blijven ondersteunen.

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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“De huidige tijdsgeest heeft nog maar eens duidelijk gemaakt dat 
iedereen natuur in de buurt nodig heeft. Het team Natuur in de 
buurt brengt in hun diverse projecten natuur bij de mensen, met 

avontuurlijke speelplaatsen, uitdagende parken of woonzorgcentra in 
het groen. De pijlers binnen al deze projecten zijn: participatie, speel- 
en leerlandschappen en ecologisch beheer. Zo werken we aan groene 

gedragen projecten voor en door de buurt.”

PROJECTVERANTWOORDELIJKEN: 
CHANTAL COLEN, HARM PAUWELS, ANN SELS & ANNELIES SEVENANT 

NATUUR IN DE BUURTNATUUR

PARKEN, BOSSEN EN 
ANDERE GROENE 
ONTMOETINGSPLEKKEN

Met onze projecten ‘speelnatuur’ 
voelden we deze nood al meer dan 10 
jaar aan. Maar natuurlijk zijn de pro-
jecten 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’. 

LEBBEKE
HOF TEN DIJKE

ACTIE // Inrichting ontmoetingsplek naast 

wachtbekken Heistergem, Heizijde. TOTALE 

PROJECTKOST // 47.550 Euro + 10.000 Euro. 

FINANCIERING // (65%) en gemeente 

Lebbeke (35%) + 10.000 Euro IOED. PART-

NERS & ACTOREN // gemeente Lebbeke, 

IOED Schelde-Durme, heemkundige kring, 

Natuurpunt, Provincie Oost-Vlaanderen, 

VLM, …

2021

Het project “Hof ten Dijke” in Leb-
beke is een mooi voorbeeld van hoe 
landschap, natuur, erfgoed, kunst en 
avontuur kunnen samensmelten. Het 

project werd afgewerkt en feestelijk 
officieel geopend op zondag 30 mei.

Om de vernieuwde site Hof ten Dij-
ke bekend te maken bij het brede 
publiek werd in juni doorheen het 
wachtbekken Heistergem een wan-
deling georganiseerd van ongeveer 
2,5 km. Onderweg waren verschillen-
de QR-codes te vinden die doorlink-
ten naar filmpjes waarin de hoogte-
punten van het wachtbekken en de 
site Hof ten Dijke aan bod kwamen. 
Een overzichtelijke folder maakte de 
wandelroute duidelijk voor wie geen 
smartphone heeft.

©
 D

IM
 D

EL
M

O
IT

IE

©
 A

N
N

 S
EL

S

BEKIJK HET 
JAAROVERZICHT 
VAN NATUUR IN 
DE BUURT AAN DE 
HAND VAN DEZE 
MOOIE SFEER-
BEELDEN.

https://www.rlsd.be/gratis-downloads/landschapsbrieven/5237


HAMME
SPEELBOS DRIEGOTEN 

ACTIE // Pimpen bestaand bos tot speel-

bos. TOTALE PROJECTKOST // eigen be-

heer Natuur en Bos. FINANCIERING // 

Natuur en Bos. PARTNERS & ACTOREN 

// Natuur en Bos, gemeente Hamme, 

LIFE Sparc.

2021

Het speelbos Driegoten is onder-
deel van het grotere domeinbos 
Driegoten in Hamme, eigendom 
van ANB. RLSD heeft ANB onder-
steund om er een inspirerende 
speelplek te maken zonder dat 
het bos hierbij uitgehold wordt tot 
speeltuin. 
Leuk is dat de veiligheidsdunning 
benut werd om het hout ter plek-
ke te gebruiken. Een werkpaard 
versleepte het hout naar de plek 
waar het verwerkt werd tot avon-
tuurlijke en natuurlijke speelaan-
leidingen. De kleinere takken ble-
ven liggen als los materiaal om 
kampen te bouwen.

Op 25 april werd dit bijzondere 
speelbosje officieel ingespeeld 
door de leden van Scouts Hamme. 

BERLARE
DONKOEVERPARK

ACTIE // Ontwerp en uitvoering speelna-

tuurzone in het Donkoeverpark. TIMING 

// 2019 – 2021. TOTALE PROJECTKOST 

// € 116.973,16 waarvan € 11.500 per-

soneelskost / € 105.473,16  inrichting 

(waarvan € 69.934,45 PDPO subsidie 

herstructurering en doordachte uitbouw 

‘recreatiepool Donk’ Berlare. FINANCIE-

RING // Eigen middelen gemeente Ber-

lare. PARTNERS & ACTOREN // PDPO 

Recreatiepool Berlare Donk, POV, ge-

meente Berlare.

Het parkgebied rond het Donk-
meer wordt stap voor stap op-
gewaardeerd tot een culturele 
en recreatieve aantrekkingspool 
voor dagtoeristen én buurtbewo-
ners.

2021

In 2021 werd de aanleg van een 
avontuurlijke natuurspeelplek 
aan de Festivalhal gefinaliseerd.
Als slotnoot plantten de leer-
lingen van de lagere school de 
Kleurenboog begin oktober onder 
RLSD-begeleiding 300 herfst- en 
lentebloeiende krokussen rond 
het eerder gebouwd bijenhotel. 
Zo leerden ze ineens nog meer bij 
over het belang van onze solitaire 
bijen.

BERLARE 
BMX TERREIN

ACTIE // Herbestemming BMX terrein tot 

natuurlijke verbinding tussen het Boe-

renkrijgpark Berlare en de sportvelden. 

TIMING // (2019) 2018-2021. TOTALE 

PROJECTKOST // € 41.862,12. FINANCIE-

RING // eigen middelen gemeente Berla-

re. PARTNERS & ACTOREN // gemeente 

Berlare, Jeugdraad.

2021

In 2021 werd deze nieuw aange-
legde natuurspeelplek ingezaaid 
en voltooid. Door de grote speel-
druk waren ook kleine herstel-
werken aan het amfitheater en de 
glijbaan nodig. 
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ZWIJNDRECHT
WIJKSPEELNATUUR TER 
LOCHT ANTWERPEN

ACTIE // Aanleg speelnatuur op voor-

malige ezelweide. TIMING // 2020- 2021. 

PARTNERS & ACTOREN // buurtcomité, 

jeugdraad en gemeente Zwijndrecht. FI-

NANCIERING // gemeente Zwijndrecht: 

€ 20.000.

2021

Na de aanleg van het buurtparkje 
in 2020 werden in het voorjaar van 
2021 een speelbosje, een wilgen-
poort en een haagje aangeplant.  
Hiermee is het project voltooid. 

LOKEREN
MOLSBROEK

ACTIE // Ontwerp natuurtuin bezoekers-

centrum Molsbroek, Lokeren. TIMING // 

2021 – 2022. PARTNER // vzw Durme  FI-

NANCIERING // Crowdfunding (€10.150) 

en subsidie Streekfonds Oost-Vlaande-

ren (€5.000).

2021

In overleg met vzw Durme werden 
een masterplan en ontwerpteke-
ningen gemaakt voor de natuur-
tuin en het bezoekerscentrum 
Molsbroek van vzw Durme

Met de ontwerpschetsen werd 
een crowdfunding gestart. Hier-
mee blijkt iets meer dan de helft 
van het beoogde bedrag op-
gehaald (€10.150). Dankzij het 
Streekfonds Oost-Vlaanderen 
wordt dit bedrag verhoogd met 
€5.000.

SINT-NIKLAAS
PUITVOETBOS

ACTIE // Ontwerp en uitvoering speelbos 

en recreatief netwerk in het Puitvoetbos. 

TIMING // 2021 - 2023. PARTNER // Stad 

Sint-Niklaas, jeugddienst. FINANCIE-

RING // €19.200 loonkost RLSD, totale 

projectkost nog te bepalen.

2021

Als voorbereiding voor het ont-
werp van het Puitvoetbos werden 
er meerdere kindparticipatiemo-
menten georganiseerd samen 
met de jeugddienst van Sint-Ni-
klaas (scholen en jeugdverenigin-
gen). Voldoende informatie dus 
om mee aan de slag te gaan.

Puitvoetbos wordt hét bos in de 
stad. We hebben dan ook volop 
ingezet op integrale toegankelijk-
heid en op de sponsfunctie van het 
bos. Een centrale plek in het bos, 
een voormalig naaldhoutperceel, 

wordt omgetoverd tot avontuur-
lijke waterspeelzone en ontmoe-
tingsplek. Het oppervlaktewater 
uit de omgeving wordt door deze 
speelzone geleid en met stuwen 
opgehouden. Zo wordt het water 
benut als speelkans én krijgt het 
langer tijd om te infiltreren. Twee 
vliegen in één klap dus. 

2022

In 2022 wordt het ontwerp gefi-
naliseerd en worden de vergun-
ningen ingediend om vervolgens 
naar uitvoering te gaan in het 
najaar.
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EREMBODEGEM
PASTORIETUIN

ACTIE // Opmaak participatief ontwerp en 

uitvoering publieke pastorietuin. TIMING 

// 2021 - 2022 // PARTNER // Stad Aalst 

FINANCIERING // loonkost RLSD 8.000; 

uitvoeringskost nog te bepalen.

2021

Een deel van de pastorietuin van 
Erembodegem zal publiek open-
gesteld worden. 
RLSD werd gevraagd voor een 
ontwerp van de site. Het 5de leer-
jaar van basisschool De Regen-
boog brainstormde mee over een 
concrete invulling van de tuin.
We zochten naar een evenwicht 
tussen voldoende intimiteit be-
waren op deze historische plek 
met hoge natuurwaarde en toch 
ook ruimte voorzien voor het spe-
lende kind. 
Om de tuin te ontlasten werd 
ook een verkennend ontwerp 
getekend om het pleintje aan de 
Dender her in te richten tot ont-
moetingsplek. Het kan hier aan-
genaam vertoeven worden aan 
het water. 

2022

RLSD zal de uitvoering van de 
werken in de pastorietuin bege-
leiden i.s.m. stad Aalst. 
Het pleintje langs de Dender 
wordt verder opgenomen door 
Stad Aalst. 

SINT-NIKLAAS
SPEELBOS TER BEKE 

ACTIE // Omvormen van maïsakkers 

tot een speelbos van 8ha. TIMING // 

eind 2021 - 2022. PARTNER // Stad 

Sint-Niklaas. FINANCIERING // loonkost 

RLSD 2021: 9.920 euro; 2022: 9.920 euro.

2021

In het centrum van Sinaai komt 
een speelbos aansluitend op de 
sport-, jeugd- en recreatiezone 
“Ter Beke”.
In het najaar van 2021 kon het 
participatietraject met wat Coro-
na-vertraging toch van start gaan 
onder begeleiding van RLSD. De 
wensen van de school, de buurt-
bewoners en de 3 jeugdverenigin-
gen werden zorgvuldig in kaart 
gebracht.

2022

De input uit het participatietraject 
en research door ons team wordt 
verwerkt in een ontwerp. Na te-
rugkoppeling zetten we dit ont-
werp om in een concreet uitvoe-
ringsplan. We hopen om in 2022 
al de eerste stappen naar uitvoe-
ring te zetten op de gronden die 
Stad Sint-Niklaas in eigendom 
heeft. 

ZWIJNDRECHT
POLDERTUIN 
ANTWERPEN

ACTIE // Herinrichting groenzo-

ne tot parkgebied in het centrum van 

Zwijndrecht. TIMING // 2021 - 2022. Part-

ner // gemeente Zwijndrecht, VLM, Velt. 

FINANCIERING // loonkost RLSD 2021: 

11.120 euro; 2022: 10.000 euro; uitvoe-

ringsbudget LIP door VLM 146.000 euro 

(incl btw)

2021

Gemeente Zwijndrecht wil van 
een bijzonder stuk open ruimte 
in het hart van het centrum een 
uniek parkgebied maken. De VLM 
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zorgt voor uitvoeringsbudget via 
een Landinrichtingsproject en 
RLSD ondersteunt de partners bij 
participatie, ontwerp en uitvoe-
ring. Velt trekt het participatie-
traject rond de unieke openbare 
boomgaard en werkt hiervoor een 
stevig draagvlak uit. 

Het participatietraject startte op 
27 april. De kinderen uit het derde 
leerjaar van Vrije Basisschool De 
Krinkel traden die dag als erva-
ringsdeskundigen op en leidden 
de landschapsontwerpers van 
RLSD rond in wat ook hun toe-
komstige ‘speelpark’ moet wor-
den. 

Op 14 mei zaten we rond de tafel 
met de lokale experten om hun 
visie, wensen en noden in kaart 
te brengen. KSA Zwijndrecht was 
ook vertegenwoordigd en wenste 
mee op de kar te springen. We 
dienden hun speelterrein dan ook 
in bij het PDPO project “Groenka-
poen”. Wordt vervolgd in 2022.

Op diezelfde plek volgde op vrij-
dag 26 juni een publieksmoment: 
“De Boomgaarddag”. Daarbij 
kreeg iedereen de kans om input 
te geven voor het toekomstige 
landschapspark. 

RLSD inventariseerde zo alle in-
put en dit resulteerde in een ont-
werp dat werd voorgesteld aan de 
stuurgroep. 

2022

De PFOS problematiek vraagt nu 
nog overleg met OVAM. Indien 
deze kaap genomen kan worden 
kan er in 2022 overgegaan wor-
den tot uitvoering. In afwachting 
van dit overleg wordt het ontwerp 

nog niet gecommuniceerd naar 
het brede publiek. 

LEBBEKE
ROOIEN DRIES

ACTIE // Herinrichting dries tot aange-

name plaats voor spel en ontmoeting. 

PARTNER // gemeente Lebbeke.

2021

De gemeente Lebbeke vraagt aan 
het RLSD ondersteuning voor het 
herinrichten van de dries te Rooi-
en. 
Om het participatietraject van 
Lebbeke met de buurt op gang te 
trekken werd er een plan opge-
steld voor de toekomstige meer 
biodiverse inrichting. 

2022

Komend jaar blijven wij beschik-
baar om de gemeente Lebbeke te 
ondersteunen waar nodig.

LOKEREN
VISUALISEREN GROEN-
PLANNEN
ACTIE // Visualiseren groenplannen als 

ondersteuning voor een presentatie voor 

het college. PARTNER // stad Lokeren.

2021

Na overleg met Lode Debruyne, 
omgevingsambtenaar van de stad 
Lokeren, heeft RLSD enkele wij-
kenplannen, structuurplannen 
en groenplannen gevisualiseerd 
ter ondersteuning van de voor-
stelling van het actieplan van de 
gemeente.

SCHOLEN EN 
ZORGINSTELLINGEN

NATUUR EN GEZOND-
HEID

ACTIE // advies en/of medewerking bij 

het vergroenen op maat van verschillen-

de zorginstellingen. TIMING // 2021-….  

PARTNER // alle regionale landschap-

pen.

Corona heeft het belang van na-
tuur binnen de gezondheidszorg 
en het algemeen welbevinden 
nog maar eens benadrukt.
Ook de regionale landschappen 
willen hieraan meewerken. Daar-
om werd ervoor gekozen om ‘Na-
tuur en gezondheid’ als jaarthe-
ma voor 2021 te promoten.
‘Natuur en gezondheid’ wil de 
vergroening van zorginstellingen 
in de belangstelling zetten. De 
laatste jaren is men meer bewust 
geworden van het belang van na-
tuur als therapeutische factor 
bij zowel het fysieke als mentale 
welbevinden.  
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Met dit jaarthema bekijken we 
hoe regionale landschappen de 
zorgsector kunnen ondersteunen 
in het biodivers en therapievrien-
delijk maken van hun buitenruim-
tes. Daarnaast willen we zorgin-
stellingen en het brede publiek 
informeren via een inspiratiegids 
over wat een regionaal landschap 
kan betekenen bij vergroenings-
projecten bij zorginstellingen.  
RLSD werkt hieraan mee door 
o.a. de aangepaste vergroening 
van Huize Eyckerheyde in Bor-
nem binnen het PDPO project 
Buitenzorg.
 
Binnen dit jaarthema ‘Natuur en 
gezondheid’ startte ook de com-
municatiecampagne ‘ Natuur 
met Zorg’.
De verschillende regionale 
landschappen kunnen in hun 
werkingsgebied hun expertise 
inzetten bij vragen omtrent ver-
groening van zorginstellingen. 

2021

Naar aanleiding van dit jaarthe-
ma ontving RLSD in 2021 zeven 
aanvragen voor advies. Al deze 
instellingen werden aangeschre-
ven voor een overleg en een ver-
kennend terreinbezoek.
Het ging om volgende instellin-
gen:
• AZ St. Blasius (Dender-
monde): aanleg stilteplek voor 
patiënten, bezoekers en buurtbe-
woners. RLSD gaf advies
• Buurtwerking ter bestrijding 
van eenzaamheid (Aalst): deelne-
men aan de klankbordgroep

• Nieuwbouw Algemeen Zie-
kenhuis (St. Niklaas): RLSD zal 
worden betrokken bij de opmaak 
van de plannen en bij het uitwer-
ken van een duurzame en aange-
paste groene buitenruimte
• MFC St. Lodewijk (Kwat-
recht): ontwerp en aanleg van 
een inclusief speelnatuurproject 
• Psychiatrisch centrum Ari-
adne (Lede): aanplanten van 
grote open grasvelden – aanleg 
natuurspeelzone
• Capelderij vzw, MFC en BUSO 
(Opdorp): advies voor speelaan-
leidingen
• WZC en Kinderdagverblijven 
(St. Niklaas): vraag voor inspi-
rerende presentatie over het 
belang van het vergroenen van 
WZC en kinderdagverblijven.

2022

Momenteel werd de vraag van 3 
instellingen weerhouden:
• RLSD maakt deel uit van de 
klankbordgroep voor de buurt-
werking ter bestrijding van een-
zaamheid in Aalst
• Het MFC St. Lodewijk zal 
door RLSD ondersteund wor-
den voor het ontwerp van de 
aangekochte aanpalende weide. 
Met de vergroening en aanpas-
sing van een bijkomend perceel, 
wil de instelling een ontmoe-
tings- en speelplek creëren 
voor eigen bewoners, kinderen 
met en zonder beperkingen uit 
de omgeving en aan passanten. 
RLSD ondersteunt daarna ver-
der met het aanleggen van aan-
gepaste inclusief toegankelijke 
speelnatuur.
• St. Niklaas presentatie ‘Het 
belang van een duurzame en aan-
gepaste groene buitenruimte voor 
WZC en kinderdagverblijven’

BORNEM
PDPO BUITENZORG  - 
VZW HUIZE EYCKERHEYDE  
ANTWERPEN

ACTIE // Vergroening van zorginstellin-

gen. TIMING // (2019) 2020 - juni 2023. 

Partners: UAntwerpen – RLDV – RLRL – 

RLKGN -Natuurpunt CVN – Terra Thera-

peutica. FINANCIERING // Totaalbudget 

deel RLSD bedraagt 21.950 euro, waar-

van 10.316,50 euro (47 %) -subsidie en 

11.633,50 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 
PDPO-project tussen de regiona-
le landschappen Schelde-Durme, 
Voorkempen, Rivierenland, Klei-
ne en Grote Nete en de Univer-
siteit Antwerpen - leerstoel Zorg 
en Natuurlijke Leefomgeving, 
Natuurpunt CVN en Terra Thera-
peutica.
Het project zet in op vergroening 
van zorginstellingen en het meten 
van de effecten ervan op gezond-
heid, beleving, biodiversiteit, …

Het uiteindelijke 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 pro-
ject loopt over 2.5 jaar en zal re-
sulteren in een handleiding ‘Bui-
ten Zorg’ die alle zorginstellingen 
kunnen raadplegen en gebruiken. 

Binnen dit project werkt elk regionaal 
landschap een pilootproject uit. RLSD 
gaat aan de slag met vzw Huize Eyc-
kerheyde in Bornem. Dit is een zorgin-
stelling voor volwassenen en jongeren 
met gedragsproblematiek of een 
ernstige meervoudige beperking en/
of hersenletsel. Het grote terrein met 
zicht op het omliggende landschap 
heeft heel wat potentieel om verder te 
benutten en in te zetten voor een nog 
betere zorg voor de bewoners. 

2021

In 2021 kon na wat vertraging 
door Corona de draad terug opge-
nomen worden. Er werden samen 
met UA 3 participatiemomenten 
georganiseerd in Eyckerheyde. 
Hierbij werd ruim gepolst naar de 
wensen van zorgmedewerkers, 
technische medewerkers, fami-
lieleden van de bewoners, vrij-
willigers,... Op die manier zijn de 
wensen ruim in kaart gebracht.

2022

In 2022 wordt op basis van de 
input verkregen tijdens de parti-
cipatiemomenten een ontwerp-
plan uitgewerkt dat verder in uit-
voering zal worden gebracht via 
aanplantingen in najaar-winter 
2022-2023.

PUURS - SINT-AMANDS
LABSCHOOL PROVINCIE 
ANTWERPEN

ACTIE // biodivers vergroenen en bij-

vriendelijk inrichten van een landelijk ge-

legen schoolterrein en de speeldruk op 

het bestaande bos verkleinen. PERIODE 

// 2021 - augustus 2023. PARTNERS EN 

ACTOREN // MOS Antwerpen – Natuur-

punt Klein Brabant – Velt Klein Brabant 

- Gemeente Puurs – St. Amands – bARK 

today – imkervereniging Klein – Bra-

bant Sint Ambrosius – Vlaamse Land-

maatschappij  Scheldehelden – directie, 

leerkrachten en leerlingen van de LAB 

Gedreven Onderwijs school. FINANCIE-

RING //  MOS Antwerpen  - uitvoering 

start in 2022.

De school ligt in het groen park 
met een oud bos en grenst aan 
landbouwgebied. Het terrein is 
voor 90% onverhard. Een CO² - 
neutrale nieuwbouw kreeg een 
plekje op het groene domein.
Om het bos met o.a. majestueu-
ze beuken die schaduw werpen 
over de naastliggende akker te 
beschermen, kocht de school een 
strook landbouwgrond ( +/- 2.700 
m²) aan. De school wil ook de 
speeldruk op het bos verkleinen 
zodat de ondergroei meer adem-
ruimte krijgt.

De school gebruikt regelmatig 
het schooldomein en de omge-
ving in hun lespraktijken, maar 
wil de groene ruimte nog meer 
inzetten in milieueducatie.

Momenteel stelt de school haar 
terrein open voor buurtbewoners. 
Dit publiek karakter zal ook na de 
vergroening behouden blijven.

2021

De school volgde het MOS traject 
van de provincie Antwerpen.
Aan de hand van de resultaten 
van verschillende participatiemo-
menten stelde RLSD een bijvrien-
delijk en speels ontwerpvoorstel 
en een kostenraming op. Gezien 
de grote speeldruk was er bijzon-
dere aandacht voor ecologie en 
biodiversiteit.
We dienden een subsidiedossier 
in bij de Provincie Antwerpen.

2022

In de loop van 2022 zullen de 
werken uitgevoerd worden. Deze 
zullen grotendeels door de leer-
krachten en leerlingen uitgevoerd 
worden tijdens lesmodules. RLSD 
zal hierbij de school verder on-
dersteunen.

ZELE
GO! BASISSCHOOL 
BUNDERBOS 

ACTIE // Vergroenen van de versteen-

de speelplaats en deze openstellen als 

buurtontmoetingsplek. TIMING // 2021 

- …. PARTNERS EN ACTOREN // POV Kli-

maatgezonde speelplaatsen – Directie 

en leerkrachten van de GO! Bunderbos-

school en GO! Talent secundaire school

FINANCIERING // eigen middelen school 

– POV Klimaatgezonde scholen € 2.500 - 

Streekfonds



Go! Basisschool Bunderbos is 
een lagere school gelegen in het 
centrum van Zele.

Momenteel hebben de kleuter- 
en lagere school een versteende 
speelplaats die dringend aan ver-
nieuwing toe is.  Het grasveldje 
aan de straatkant, dat momenteel 
niet bij de speelplaats hoort wordt 
in het nieuwe ontwerp opgeno-
men en zal ook voor buurtbewo-
ners toegankelijk zijn. Er wordt 
mee nagedacht over een veilige 
mobiliteit in de schoolomgeving. 
Samen met deze herinrichting 
wordt ook de toegangsweg tot het 
secundair aangepakt.

2021

RLSD werkt via workshops bin-
nen het project Klimaatgezonde 
Speelplaatsen van de provincie 
Oost-Vlaanderen mee aan de 
vergroening van schoolterreinen.
De school doorliep het traject Kli-
maatgezonde speelplaatsen en in 
samenwerking met de MOS-mede-
werker stelde RLSD een praatplan 
op voor een nieuwe speelplaats en 
toegang voor de secundaire school.

2022

In 2022 kan RLSD de school ver-
der ondersteunen binnen het 
project Klimaatgezonde Speel-
plaatsen via een workshop speel-
heuvels aanleggen, streekeigen 
beplanting,....

DENDERMONDE
GROEN LEERBASTION 

ACTIE // advies en/of medewerking 

bij het vergroenen van Bastion IX van 

het Oscar Romerocollege. PERIODE // 

2021 - zomer 2022. PARTNER // stad 

Dendermonde - POV de Kaaihoeve - IOED . 

FINANCIERING // streekfonds € 5.000

Bovenop Bastion IX, dat deel uit-
maakt van de vroegere vesting-
gordel rond de stad, wil het Oscar 
Romerocollege in samenwerking 
met de stad een educatieve zone 
en een buitenklasje realiseren. 
Deze heraanleg van het Bastion 
kadert in het opzet om de gehele 
fortengordel rondom de stad te 
herwaarderen tot een multifunc-
tionele groene omgeving. 
De school krijgt hiervoor de fi-
nanciële steun van het Streek-
fonds Oost-Vlaanderen.

2021 

RLSD gaf advies om het bastion 
vleermuisvriendelijker in te rich-
ten. Ook werd het erfgoedaspect 
bekeken door de collega’s van 
IOED. Samen met RLSD, de 
school, de stad en een MOS-me-
dewerker werden onder meer 
pistes onderzocht voor verdere 
invulling van de middelen van het 
Streekfonds Oost-Vlaanderen. Er 
werd ook nagegaan of er eventu-
eel een traject in het kader van 
Klimaatgezonde Speelplaatsen 
van de provincie Oost-Vlaanderen 
kan worden opgestart.

2022

Dit jaar zal er verder besproken 
worden hoe de uiteindelijke re-
alisatie het beste uitgevoerd kan 
worden zodat de input van alle 
partijen kan verwerkt worden.
Bovendien ijvert RLSD niet alleen 
voor de herwaardering van het 
Bastion, maar ook voor het duur-
zaam vergroenen van het volledi-
ge scholencomplex aan het Sas in 
Dendermonde en voor aandacht 
voor de landschappelijke link met 
de Dender.

NIEUWE PROJECTEN 
2022

NIB BOSSEN, PARKEN EN ANDERE 
GROENE ONTMOETINGSRUIMTES: 

• PDPO project ‘Groen 
Kapoen’ ism Antwerpse 
RL’en

• PDPO project 
Gemeentepark Sint-Gillis 
Waas

NIB SCHOLEN EN 
ZORGINSTELLINGEN:

• Basisschool GO! De Rozen 
in Lokeren
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“Door aanwezig te zijn op netwerkmomenten, door het organiseren 
van workshops en gidsenopleidingen, door concrete vragen aan het 

Natuur- en Milieu-educatie-loket zo goed mogelijk te beantwoorden én 
door de NME-actoren in de streek te ondersteunen, hopen we concrete, 

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

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
ANN SELS, MARJOKE LANCKRIET & ANNELIES SEVENANT

NATUUREDUCATIE & NETWERKVORMING

Ook dit jaar organiseerden we op-
nieuw een zeiscursus. Zelfs na vijf 
edities zit deze cursus telkens snel 
vol met nieuwe geïnteresseerden. In 
Lebbeke werd nog een tweede ver-
volmakingsdag georganiseerd die 
in 2020 telkens werd uitgesteld we-
gens corona of storm Odette. Voor 
de zeiscursus van 2021 gingen we 
een samenwerking aan met Na-
tuurpunt Dendermonding. Hierdoor 
konden we onze zeisers in opleiding 
nog beter begeleiden. De twee vaste 
lesdagen met Terratools werden im-
mers uitgebreid met terugkomdagen 
georganiseerd door de Natuurpunt 
afdeling. Zo kregen de zeisers extra 
oefenmomenten waarbij ze ervaring 
onderling konden uitwisselen. Dit 
was een winwin want de natuurge-
bieden werden ondertussen op een 
aangename manier beheerd. We 
willen deze samenwerkingsvorm in 
2022 herhalen in andere regio’s. We 
leggen ook contacten met Knack om 
het zeisen ingang te laten vinden bij 
de campagne van “Maai-mei-niet”, 
want wanneer en hoe moet je dan wel 
maaien om biodiversiteit alle kansen 
te geven in je tuin? De zeis is terug 
van weggeweest! 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 houden we 
onze input en ondersteuning fris en 
vernieuwend. Vanzelfsprekend wer-
ken we samen met de NME collega’s 
van andere RL’en en met Kaaihoeve 
en MOS in onze beide provincies. 
Van hieruit groeien immers ook vele 
concrete en vernieuwende projecten. 
Ook binnen het project LIFE SPARC 
(p.12) neemt NME een belangrijke 
plek in. Binnen het project werken 
we onder andere aan beleving bin-
nen de Scheldevallei, creatie van 
draagvlak voor de Sigmagebieden en 
de link met klimaatverandering. Dit 
doen we op verschillende manieren. 
Voor het grote publiek is er ‘Hoogtij, 
Feest in Rivierpark Scheldevallei’ 
(p.13). Daarnaast organiseren we het 
ganse jaar door gratis klimaatwan-
delingen in overstromingsgebieden. 
Die worden begeleid door een groep 
gidsen die we opleidden om het ver-
haal van klimaatverandering te ver-
tellen (p.14). Verder ontwikkelden we 
een educatief pakket voor de derde 
graad lager onderwijs, zodat ook zij 
vertrouwd geraken met deze the-
ma’s op hun niveau (p.15).
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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



SAMEN
LANDSCHAP

NATUUR

ERFGOED
VERSTERKEN

NATUUREDUCATIE & NETWERKVORMING



P.72

“Onze IOED zet zich in voor het onroerend erfgoed van 9 aangesloten 
gemeenten:

Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, 
Wetteren, Wichelen en Zele. De gemeenten worden ondersteund en 

werken aan een gezamenlijk beleid zodat het erfgoed in de regio beter 
kan bewaard worden voor de toekomst.”

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
Vlaamse subsidie van 

85.165,04 €, gemeentelijke 
bijdragen van 76.792,40 € en 
provinciale werkingssubsidie 

van 4.000 €.

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 Berlare, 
Buggenhout, Hamme, Laarne, Leb-
beke, Wetteren, Wichelen en Zele en 
stad Dendermonde graag op zich 
nemen. Zij grepen de mogelijkheid 
die de Vlaamse overheid bood om 
hierbij de ondersteuning te krijgen 
van een Intergemeentelijke Onroe-
rend Erfgoeddienst (IOED) met bei-
de handen. 

Deze gemeenten en stad werken al 
samen op aangrenzende terreinen, 
onder andere in ons regionaal land-
schap en in het cultureel-erfgoed-
convenant (erfgoedcel) Land van 
Dendermonde. Samenwerking rond 
onroerend erfgoed was een volgen-
de stap in het zorgzaam en welover-
wogen omgaan met erfgoed.

Regionaal Landschap Schelde-Dur-
me koestert natuurlijk, bouwkundig 
en archeologisch erfgoed als blik-

vanger in het landschap of als stille 
getuigen van een oud gebruik of ver-
haal. Zo bouwt RLSD mee aan een 
mooier landschap en een sterkere 
streekidentiteit. Zodat iedere gene-
ratie zich thuis blijft voelen in ons 
landschap. 

2018-2020 

Als initiatiefnemer krijgt ons Regi-
onaal Landschap sinds 2018 mid-
delen om erfgoedcoördinator Steffi 
Coppens en deeltijdse medewerker 
Audrey Jansseune in dienst te ne-
men. Sinds 2019 versterkt project-
medewerker communicatie Marjoke 
Lanckriet deeltijds het IOED-team. 

2021

In 2021 werd de tweede beleid-
speriode (2021-2026) ingezet en de 
dienstverlening verder structureel 
uitgebouwd door een erfgoedme-
dewerker aan te werven. In 2021 
verleende de IOED 97 adviezen aan 
onze gemeentebesturen in het kader 
van omgevingsvergunningen. Daar-
naast beantwoordde de IOED 208 
vragen van particulieren, gemeen-
tebesturen en erfgoedpartners 

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
NELE DE COCKER, LOTTE RENARD, 

LIES VERVAET & CLÉMENCE MARCHAL
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inzake bouwadviezen, archeo-
logie, erfgoedinstrumenten, 
publieksevenementen, (her)
inventarisatie en waardering 
van onroerend erfgoed, herbe-
stemming religieus erfgoed en 
financieringsmogelijkheden van 
private renovatieprojecten. 
De IOED focuste zich in 2021 op 
enkele specifieke thema’s zoals 
funerair erfgoed. Zo werd sa-
men met IOED Igemo en IOED 
Zuidrand een digitale inspiratie-
reeks uitgerold voor de gemeen-
tebesturen. 

De IOED timmerde uiteraard ook 
verder aan het draagvlak voor 
erfgoed in de regio en besteed-
de bijzondere aandacht aan stil-
staande wateroppervlakken als 
landschappelijk erfgoed. Voor 
de eerste keer nam de IOED 
deel aan de Archeologiedagen, 
een weekend vol publieksvrien-
delijke evenementen rond het 
thema archeologie. Op de ac-
tiviteiten georganiseerd door 
onze IOED konden we meer dan 
100 bezoekers verwelkomen. In 
kader van de Archeologiedagen 
werd eveneens de stemcam-
pagne ‘Een (steen)goede keu-
ze’ voorgesteld. Iedereen werd 
uitgenodigd om te stemmen 
op verschillende voorgestelde 
thema’s voortvloeiend uit het 
syntheseonderzoek die een on-
derzoeksbalans opmaakte van 
de archeologische vindplaatsen 
in de negen gemeenten van ons 
werkingsgebied. Resultaat? In 
2022 zal de rijke collectie aan 
baggervondsten uit de regio tij-
dens de Archeologiedagen spe-
ciaal in de kijker gezet worden!

2022 

In 2022 blijft de IOED inzetten op 
de verfijning en versterking van 
de dienstverlening. Daarnaast 
wenst de IOED de nadruk te zet-
ten op continuïteit en gaat verder 
aan de slag met de reeds opge-
starte initiatieven. Na de eerste 
succesvolle webinar rond fune-
rair erfgoed in november 2021, 
volgen in het voorjaar 2022 nog 
drie bijkomende digitale leer-
momenten rond het thema voor 
de gemeentebesturen. Ook an-
dere initiatieven, zoals het waar-
deringstraject van bouwkundig 
erfgoed en het traject rond in-
ventariseren van houtig erfgoed 
worden verder uitgewerkt. De 
IOED blijft verder inzetten op een 
duurzame draagvlakverbreding 
en doet dit in samenwerking met 
de lokale besturen en erfgoed-
vrijwilligers. We stimuleren de 
deelname aan grootschalige 
evenementen zoals Open Monu-
mentendagen en de Archeolo-
giedagen. Om de structurele sa-
menwerking met het Regionaal 
Landschap Schelde-Durme in 
de kijker te zetten, wordt het ge-
zamenlijk onderzoek naar vlas-
rootputten als onbekende land-
schapsrelicten in het voorjaar 
2022 publiekelijk voorgesteld. 

Met 2023 in het vooruitzicht, zal 
er in 2022 eveneens werk achter 
de schermen verricht worden, 
dit om in samenwerking met erf-
goedpartners binnen en buiten 
onze regio nieuwe actiepunten 
te ontwikkelen rond het militair 
erfgoed en de herbestemming 
van religieus erfgoed.

DUIDING BIJ FOTO 

De wondere wereld van metaal-
detectie

Metaaldetectorist Kris Van Den 
Berge toonde de wondere we-
reld van metaaldetectie tijdens 
één van de activiteiten georga-
niseerd door de IOED Schel-
de-Durme in kader van de ar-
cheologiedagen 2021 in de tuin 
van de hoeve ter Poten in Laarne.

ERFGOEDDIENST (IOED)
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REGIO AANGESLOTEN GEMEENTEN

“Het werkingsgebied van RLSD 
telt 22 aangesloten gemeenten.”

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

OPPERVLAKTE (HA) AANTAL INWONERS
7.812 88.938

3.782 15.331

4.576 21.585

2.525 14.717

5.567 46.254

2.656 18.874

4.021 25.136

3.207 16.953

3.342 12.504

2.692 19.710

2.969 19.074

6.750 42.685

1.534 11.890

4.899 26.385

5.498 19.711

8.380 80.822

3.992 30.698

3.193 10.997

3.668 26.460

2.287 11.762

3.306 21.363

1.782 19.236

88.438 601.085

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

1/11/2021
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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 provincia-
le bestuursniveau. Provincie 
Oost-Vlaanderen, Provincie Ant-
werpen en het Regionaal Land-

schap werken nauw samen. 
Beide provinciebesturen willen 
graag het werkingsgebied van 
ons Regionaal Landschap verder 
uitbreiden, zodat meer inwoners 
en verenigingen kunnen mee-
werken aan onze projecten. Ons 
werkingsgebied telt in totaal 22 
aangesloten gemeenten, waar-
van één fusiegemeente (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) 
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BESTUUR ALLE SECTOREN SAMEN

VOORZITTER
Riet Gillis (Provincie Oost-Vlaanderen, gedeputeerde) 

ONDERVOORZITTER
Paul Cerpentier (Algemeen Boerensyndicaat vzw)

1. 57 werkende ledenGROEP A   
OVERHEDEN (24)

A) ALGEMENE VERGADERING (VANAF 25.04.2022)Geeft richting aan wat RLSD doet 
en bewaakt de budgetten

VERTEGENWOORDIGER

EFFECTIEF PLAATSVERVANGEND
Riet Gillis (voorzitter) Koen Roman

An Vervliet

Jan De Haes
Marleen Van Hauteghem

Kathleen Helsen

Urbain Van Boven, wordt opgevolgd door 
Marc Van Driessche per 1 juli 22

Jan Van Hee

Fried van Opstal Bernadette Boeykens

Geert Mannaert

Lien Verwaeren Martine Van Hauwermeiren

Michael Vercruyssen Wim Raman 

Lotte Peeters  Jan Rosschaert

Catherine Hermans Caroline Vermeulen

Jasmien Jaques Igor Rogiers

Maria Van Keer Reinout De Mol

Bart Heestermans Ann-Sofie ‘D hondt

Alex Goethals Anne De Ron

Erik Rombaut Herwin De Kind

Hans Cools Patrick Vermeulen

Guido De Cock Aurélie Willaerts 

Piet Van Heddeghem Claudine De Pauw

Eric Jacobs Kristof De Smet

Jos Withofs Marc Ronsse 

Steven Vervaet Bruno Byl

Frederik De Buck Anne Dalemans

Katrien Beulens Eddy Couckuyt

Filip Liebaut Marina Van Hoorick

Wout De Meester Filip Baeyens 

LID

Provincie Oost-Vlaanderen
 

Provincie Antwerpen
 

Gemeente Berlare
 

Gemeente Bornem

Gemeente Buggenhout

Stad Dendermonde

Gemeente Destelbergen

Gemeente Hamme

Gemeente Kruibeke

Gemeente Laarne

Gemeente Lebbeke 

Gemeente Lede 

Gemeente Puurs/ Sint-Amands

Gemeente Sint-Gillis-Waas

Gemeente Temse

Gemeente Waasmunster

Gemeente Wetteren

Gemeente Wichelen

Gemeente Zele

Gemeente Zwijndrecht

Gemeente Melle

Stad Aalst 

Stad Lokeren 

Stad Sint-Niklaas 
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VERTEGENWOORDIGER

EFFECTIEF PLAATSVERVANGEND
Jenny De Laet Hans van Dooren

Geert De Smet Franki D'haese

Dolores Baïta

Gilbert Smet 

Patrick Schrooten

Rutger Steenmeijer
 

Rudy De Mol
 

Lieve Van Acker 

Bart Dierickx
 

Mikol De Decker

François D'hollander
 

Frans Van Havermaet

Paul Segers Erika Van den Bergh

Walter Roggeman Daan Stemgee

Graziella De Ros
 

Annelies D' Hollander 

Peter Claus Rita Vandenberghe

Dirk De Roose 

Gustaaf Lerno
 

Eddy De Taey

Yvette Saerens 

Julien Rotthier

Wouter Jacob
 

Bart Thibau

Firmin De Beleyr Jan Van Damme

Freddy Moorthamer Nine Van Hoyweghen

Nine Van Hoyweghen

Mathias D’ Hooghe Joost Pim Balis

LANDBOUW 

VERTEGENWOORDIGER

EFFECTIEF PLAATSVERVANGEND
Paul Cerpentier (ondervoorzitter)

(vertegenwoordiger volgt spoedig) Maarten Stuer

Willem Mesuere Tania Vis

LID

ABLLO

Durme vzw

Grenzeloze Schelde vzw

Natuurpunt Waasland vzw Kern Kruin

Leefmilieu Wetteren vzw

Koninklijke Vereniging voor 
Natuur- en Stedenschoon vzw

Natuurpunt vzw Afdeling 
Boven-Schelde

Natuurpunt vzw Afdeling 
Dendermonding

Natuurpunt Waasland vzw 
Kern Hamme

Natuurpunt vzw Afdeling Klein-Brabant 

Natuurpunt vzw Afdeling Aalst

Natuurpunt vzw Afdeling 
's Heerenbosch

Natuurpunt vzw Afdeling Scheldeland

Natuurpunt Waasland Kern Scousele 

Natuurpunt Waasland vzw 
Afdeling Kern Zuid

Vogelbescherming Vlaanderen 

Ons Streven vzw

Regionale Aktiegroep Leefmilieu 
Dender en Schelde (RALDES) vzw

Milieuvereniging De Raaklijn

De Barbiergidsen

Natuurpunt Waasland vzw 

Boerennatuur Vlaanderen

LID

Algemeen Boerensyndicaat vzw

Boerenbond Oost-Vlaanderen

Landelijke Gilden Oost-Vlaanderen

GROEP B
NATUUR (22)

GROEP C 
LANDBOUW - RECREATIE

& TOERISME - WBE’S (11)
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RECREATIE EN TOERISME

VERTEGENWOORDIGER

EFFECTIEF PLAATSVERVANGEND
Pierre Goffaux Katia Versieck

Gilles Facon Marilou Dubois

Els Maes Heidi Schaght

Erik Verheyen
 

Mark Vervoort

Alain Segers Walter Vermeulen 

WILDBEHEERSEENHEDEN 

VERTEGENWOORDIGER

EFFECTIEF PLAATSVERVANGEND
Hugo Geerinck Patrick Van Geyte

Willy Van Hoey Walter Vermeire

Paul De Schepper Hubert Elewaut

VERTEGENWOORDIGER

EFFECTIEF PLAATSVERVANGEND
Katrien Janssen

Leen Van Nieuwenburgh Ann De Grande

Hilde Van Look
 

Dirk Vandenbussche

Derudder Pieter

Jens De Bruycker

Nathalie Lemaire 

Cathy Vermeulen

Ingrid Olbrechts 

LID

Toerisme Oost-Vlaanderen (TOV) vzw

Toerisme Scheldeland vzw

Toerisme Waasland vzw

Toerisme Klein-Brabant – 
Scheldeland 

Pasar vzw 

LID

Wildbeheerseenheid Durmevallei vzw

Wildbeheerseenheid Scaldiana 

Wildbeheerseenheid Waas en Durme vzw

LID

Departement Landbouw en Visserij 

Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

Provincie Antwerpen – Dienst Milieu 
en Natuur

Provincie Oost-Vlaanderen – Dienst NME

Stad Aalst 

Gemeente Berlare – Milieudienst

Gemeente Bornem – Milieudienst

Gemeente Buggenhout

3. 18 adviserende instanties

VERTEGENWOORDIGER

EFFECTIEF PLAATSVERVANGEND
Kathleen Vanderheyden Andy Van de Vijver

Alec van Havre Renaud de Kerchove de Denterghem

Jan de Graef Geert Mannaert

LID

Bosgroep Antwerpse Gordel vzw

Landelijk Vlaanderen 

Projectvereniging IOED Schelde-Durme 

2. 3 toegetreden leden
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VOORZITTER
Riet Gillis (Provincie Oost-Vlaanderen, gedeputeerde) 

ONDERVOORZITTER
Paul Cerpentier (Algemeen Boerensyndicaat vzw)

1. 30 leden

B) BESTUURSORGAAN (VANAF 25.04.2022)Volgt dossiers op in naam van 
de Algemene Vergadering

GROEP A
OVERHEDEN (11)

LID VERTEGENWOORDIGER
Provincie Antwerpen Jan De Haes

Provincie Oost-Vlaanderen Riet Gillis 

Gemeente Bornem/ Puurs/ Sint-Amands Fried van Opstal 

Gemeente Buggenhout/ Stad Aalst/ 
Lebbeke 

Geert Mannaert

Stad Dendermonde/ Hamme Lotte Peeters tot 15/10/23 dan 
opgevolgd door Lien Verwaeren

Gemeente Destelbergen/ Melle Michael Vercruyssen

Gemeente Laarne/ Berlare/ Zele Jasmien Jaques 

Gemeente Temse/ Lokeren/ 
Waasmunster

Hans Cools 

Gemeente Wetteren/ Lede/ Wichelen Piet Van Heddeghem

Gemeenten  Kruibeke/ Zwijndrecht Steven Vervaet

Stad Sint-Niklaas en gemeente 
Sint-Gillis Waas  

Wout De Meester

VERTEGENWOORDIGER

EFFECTIEF PLAATSVERVANGEND
Iris Uyttersprot Inge Smolders

Dirk Vermorgen Mireille Vermeiren

Katrien Cornu

Elien Van De Vijver Renaat Verstuyft

Nathalie Willems 

Ronny Segers Kristin Moens

Jan Verheyden 

Franky Eeckelaert Wim Vereecken

Brecht Looman

Peter D'haese Marie-Thérèse Poppe

LID

Stad Dendermonde – Milieudienst

Gemeente Hamme – Milieudienst

Gemeente Kruibeke – Milieudienst

Gemeente Laarne – Milieudienst

Gemeente Lebbeke 

Gemeente Puurs/ Sint-Amands

Stad Sint-Niklaas 

Gemeente Temse – Milieudienst

Gemeente Wichelen – Milieudienst

Gemeente Zele – Milieudienst
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LANDBOUW

LID VERTEGENWOORDIGER
Algemeen Boerensyndicaat vzw Paul Cerpentier (ondervoorzitter)

Boerenbond Oost-Vlaanderen (vertegenwoordiger volgt spoedig)

RECREATIE EN TOERISME

LID VERTEGENWOORDIGER
Toerisme Oost-Vlaanderen Pierre Goffaux

Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland Erik Verheyen 

WILDBEHEERSEENHEDEN

LID VERTEGENWOORDIGER
Wildbeheerseenheid Scaldiana Willy Van Hoey

LID VERTEGENWOORDIGER
Durme vzw Geert De Smet 

Natuurpunt Waasland (regionale) vzw Nine Van Hoyweghen

Natuurpunt vzw Afdeling Dendermonding Bart Dierickx

Natuurpunt Waasland vzw Kern Hamme François D'Hollander

Natuurpunt vzw Afdeling Klein-Brabant Paul Segers

Natuurpunt vzw Afdeling 's Heerenbosch Graziella De Ros

Natuurpunt vzw Afdeling Scheldeland Peter Claus 

Natuurpunt Waasland vzw Kern Scousele Dirk De Roose

Natuurpunt Waasland vzw 
Afdeling Kern Zuid

Gustaaf Lerno

Natuurpunt vzw Afdeling Aalst Walter Roggeman 

ABLLO Jenny De Laet 

Milieuvereniging De Raaklijn Firmin De Beleyr

Vogelbescherming Vlaanderen Yvette Saerens 

Natuurpunt Waasland Kern Noord Gert Laureys

GROEP C 
LANDBOUW - RECREATIE
& TOERISME - WBE’S (5)

GROEP B
NATUUR (14)
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BUDGET RESULTAAT 2021 & BEGROTING 2022

©
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““De werking van 2021 sluit af met een positief saldo van 183.107 euro. 
De Algemene Vergadering van 25 april 2022 besliste het positief saldo van 

2021 te reserveren bij de belastingvrije reserves.
Er worden geen bijkomende stortingen gedaan ter aanvulling van het 

Sociaal Passief aangezien deze tegoeden minder beschikbaar zijn dan de 
belastingvrije reserves.”

SITUERING

De begroting 2022 geeft een raming 
van de inkomsten en uitgaven voor 
2022. Beide werden op hoofdlijnen 
besproken op de Algemene Vergade-
ring van 25 april 2022. Zowel de be-
groting 2022 als het boekhoudkundig 
verslag 2021 werden goedgekeurd. 

BALANS- EN
RESULTATENREKENING 2021

De werking van 2021, gestaafd door 
het accountantsverslag, sluit af met 
een positief saldo. De doorrekening 
van personeelskosten in verschillen-
de projecten draagt bij tot dit batig 
saldo. Bovendien kunnen we door 
de grootte van de organisatie steeds 
meer genieten van schaalvoordelen.
Het totaal van de (bedrijfs)opbreng-
sten bedraagt 2,098 miljoen. De be-
drijfskosten zijn gestegen met 64.000 
tot 1,915 miljoen. Er is een positief 
resultaat van 183.107 in 2021, tov 
168.109 in 2020. De  omzet is geste-
gen met 64.000, de bedrijfskosten 
zijn gestegen met 94.000 (in hoofd-
zaak de personeelskosten die met 
92.000 gestegen zijn).
De Algemene Vergadering stemde 

ermee in om het positief resultaat 
van dit boekjaar toe te voegen aan de 
reserves. Na resultaatverwerking zal 
het balanstotaal dan 1,781 miljoen 
bedragen.

DUURZAAM BELEID

Budgetcontrole: zowel wat de pro-
jecten als de algemene kosten be-
treft, zonder de werking financieel 
te beïnvloeden, bestendigt dat voor 
RLSD een gezond, duurzaam finan-
cieel beleid een absolute prioriteit 
is. De balans en resultatenrekening 
zijn opgenomen in het accountants-
rapport. 

OPVOLGING PROJECTKOSTEN

Ook in boekjaar 2021 werden de 
projecten boekhoudkundig verwerkt 
om de projectkosten te kunnen op-
volgen. Een continue opvolging van 
de projecten moet de medewerkers 
verder toelaten de budgetten en de 
boekhouding nauwgezet op elkaar af 
te stemmen. 

BEGROTING 2022

De Algemene Vergadering keur-
de op 25.04.2022 de begroting 2022 
goed. We voorzien voor 2022 in to-
taal 2.965.134 euro inkomsten en 
3.052.762 euro uitgaven. Het verschil 
tussen inkomsten en uitgaven be-
draagt 83.788 euro negatief. Het uit-
eindelijke verschil kan opgevangen 
worden door te putten uit de beschik-
bare reserves, of via binnengekomen 
financiering voor personeelskosten 
die projectmatig werden afgespro-
ken met onder andere gemeenten, 
gedurende de rest van jaar 2022. 
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STRUCURELE MIDDELEN PROVINCIES € 588.666 19,9 %

Provincie Antwerpen € 83.308 14,2 %

Provincie Oost-Vlaanderen € 505.358 85,8 %

PROJECTMATIGE TUSSENKOMST LONEN € 299.259 10,1 %

BIJDRAGE 22 GEMEENTEN € 217.000 7,3 %

PROJECTMIDDELEN GOEDGEKEURD € 1.860.209 62,7 %

TOTAAL € 2.965.134 100 %

GRAFIEK BEGROTE INKOMSTEN

1. BEGROTE INKOMSTEN 2021

OVERZICHT

Projectmiddelen

Bijdrage provincies

Projectmatige  

tussenkomst lonen

Bijdrage 22 gemeenten
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DETAIL

Life SPARC 74.617 euro

Strategisch project Rivierpark Scheldevallei 162.528 euro

Strategisch project Landschap van Erembald tot Kravaalbos 171.500 euro

Provincie OVL werkingsbudget NME 5.000 euro

Provincie OVL -soortenbescherming 20.000 euro

Provincie OVL -2 gestroomlijnde landschappen 40.000 euro

Provincie Antwerpen DMN 48.900 euro

Intergemeentelijke Onroerend Erfgoedienst 185.095 euro

Hopprojecten 43.200 euro

Project kastelen (van steen tot steen langs de schelde) 1.047.000 euro

Project PSN Vleermuizen Kruibeke 55.703 euro

IOED RLVA Aalst/Lede 6.666 euro

PROJECTMIDDELEN GOEDGEKEURD: € 1.860.209 (62,7 %)

22 GEMEENTEN: € 217.000 (7,3 %)

PROJECTMATIGE TUSSENKOMST LONEN: € 299.259 (10,1 %)

Projecten TW/ IOED Lies  73.000 euro

Provincie OVL- NME 20.000 euro

VIA eindejaarspremie 40.000 euro

VIA 19.000 euro

Sociale Maribel 36.000 euro

LOB ANT + gemeenten 12.700 euro

ANB/ WWF 10.000 euro

Natuur in je buurt (totaal) 55.588 euro

Natuur en Landschap (totaal) 32.971 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 € 100.000 3,3 %

COMMUNICATIE € 44.000 1,4 %
HUISVESTING & BURELEN € 30.000 1,0 %

PERSONEEL (NIET PROJECTMATIG) € 926.516 30,4 %
PROJECTMIDDELEN GOEDGEKEURD € 1.925.746 63,1 %

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

TOTAAL € 3.052.762 100 %

Projecten TW/ IOED Lies  73.000 euro

Provincie OVL- NME 20.000 euro

VIA eindejaarspremie 40.000 euro

VIA 19.000 euro

Sociale Maribel 36.000 euro

LOB ANT + gemeenten 12.700 euro

ANB/ WWF 10.000 euro

Natuur in je buurt (totaal) 55.588 euro

Natuur en Landschap (totaal) 32.971 euro
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DETAIL

PROJECTMIDDELEN: € 1.925.746 (63,1 %)

Life SPARC 74.617 euro

Strategisch project Rivierpark Scheldevallei 162.528 euro

Strategisch project Landschap van Erembald tot Kravaalbos 171.500 euro

Provincie OVL werkingsbudget NME 5.000 euro

Provincie OVL -soortenbescherming 20.000 euro

Provincie OVL -2 gestroomlijnde landschappen 40.000 euro

Provincie Antwerpen DMN 48.900 euro

Intergemeentelijke Onroerend Erfgoedienst 185.095 euro

Hopprojecten 43.200 euro

Project kastelen (van steen tot steen langs de schelde) 1.047.000 euro

Project PSN Vleermuizen Kruibeke 55.703 euro

Terreinrealisaties landschapszorg 26.200 euro

Bijdrage verlenging LIFE SPARC 28.313 euro

Communicatieacties Rivierpark Scheldevallei 7.690 euro

Plaatsen douche 10.000 euro
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74 ACTIES, 11.951 DEELNEMERSDRAAGVLAK
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15 VORMINGEN & WORKSHOPS - 2942 DEELNEMERS

24.02 Webinar for kids: de otter online 113 deelnemers

12.03 Webinar: gaan otters uit Nederland op vakantie in België online 981 deelnemers

18.03 Infomoment trage wegen inventariseren Aalst aalst 55 deelnemers

19.03 Workshop bijenhotel bouwen berlare 20 deelnemers

06.05 Infomoment trage wegen inventariseren Sint-Gillis dendermonde 30 deelnemers

17.09 Webinar hoe knelpunten oplossen voor otters online 360 deelnemers

21.05 Pilootwandeling educatief pakket met LAB-school dendermonde 106 deelnemers

01.07 Infomoment trage wegen evalueren Aalst aalst 10 deelnemers

02.09 Vorming educatief pakket dendermonde 14 deelnemers

23.09 Infomoment trage wegen evalueren Sint-Gillis dendermonde 25 deelnemers

25.09 Workshop zeisen lebbeke 8 deelnemers

25.11 Webinar: otter crossing borders online 988 deelnemers

29.11 webinar lichtvervuiling online 220 deelnemers

11.12 Veilig knotten voor gevorderden berlare 4 deelnemers

18.12 Veilig knotten voor gevorderden zele 8 deelnemers



6 INFO- & ONTMOETINGSMOMENTEN (DOELGROEPENOVERLEG) - 215 DEELNEMERS

02.02 Poelenwerkgroep Temse online 10 deelnemers

09.03 Poelenwerkgroep Kruibeke online 12 deelnemers

27.04 Wegspotters Oost-Vlaanderen online 35 deelnemers

28.06 Webinar Paard in het Landschap online 100 deelnemers

16.09 Vormingsmoment efficiënt waterbeheer dendermonde 18 deelnemers

19.09 Wegspotters Oost-Vlaanderen zottegem 40 deelnemers

21 GELEIDE WANDELINGEN - 537 DEELNEMERS   

08.05 Weidevogelwandeling berlare 14 deelnemers

20.06 Hoogtij stadswandeling Dendermonde dendermonde 18 deelnemers

20.06 Hoogtij gegidste wandelingen Begijn Le Bleu laarne en wichelen 75 deelnemers

20.06 Hoogtij rondleiding met Alexander Dumarey laarne 16 deelnemers

20.06 Hoogtij Wandeling  stad #Eco=logisch lokeren 9 deelnemers

20.06 Hoogtij Wandeling  Molsbroek lokeren 5 deelnemers

20.06 Hoogtij insectenwandeling temse 22 deelnemers

26.06 Hoogtij klimaatwandeling bornem 10 deelnemers

04.07 Zwaluwtocht Wetteren wetteren 50 deelnemers

18.07 Hoogtij klimaatwandeling Vlassenbroek dendermonde 24 deelnemers

08.08 Hoogtij klimaatwandeling Groot & Klein Broek waasmunster 22 deelnemers

22.08 Hoogtij klimaatwandeling De Bunt hamme 19 deelnemers

19.09 Hopwandelingen meldert (aalst) 40 deelnemers

19.09 Natuurwandelingen meldert (aalst) 16 deelnemers

19.09 Hoogtij klimaatwandeling Groot Schoor bornem 75 deelnemers

27.09 Vleermuizenwandeling Nacht vd Vleermuis dendermonde 30 deelnemers

31.10 Slotwandeling en receptie klimaatgidsen rupelmonde 21 deelnemers

21.11 Klimaatwandeling Groot Schoor bornem 22 deelnemers

4.12 Klimaatwandeling De Bunt hamme 14 deelnemers

5.12 Klimaatwandeling Groot & Klein Broek waasmunster 18 deelnemers

12.12 Klimaatwandeling Vlassenbroek dendermonde 17 deelnemers

2 PLANTACTIES - 725 DEELNEMERS    

14.11 Geboortebos Ten Bos (Groenpool Aalst) aalst 700 deelnemers

07.10 Bloembollen Donkmeer aan bijenhotel berlare 25 deelnemers



17 PARTICIPATIEMOMENTEN: 389 DEELNEMERS

01.04 Kindparticipatie Pastorietuin Erembodegem erembodegem 
(aalst)

30 deelnemers

27.04 Kindparticipatie Poldertuin zwijndrecht 75 deelnemers

09.05 Kindparticipatie Puitvoetbos Scouts sint-niklaas 75 deelnemers

11.05 Kindparticipatie Puitvoetbos BS De Watertoren sint-niklaas 22 deelnemers

11.05 Kindparticipatie Puitvoetbos Forum da Vinci sint-niklaas 24 deelnemers

17.05 Kindparticipatie Puitvoetbos HH Tereken sint-niklaas 30 deelnemers

24.05 Expertendag Poldertuin zwijndrecht 10 deelnemers

26.05 Buurtparticipatie Poldertuin op boomgaarddag (evenement) zwijndrecht 35 deelnemers

07.09 Map-it Hofstade hofstade 3 deelnemers

16.09 Map-it Kruibeke kruibeke 10 deelnemers

17.09 Map-it Gijzegem gijzegem 10 deelnemers

24.09 Map-it Nieuwerkerken nieuwerkerken 6 deelnemers

01.10 Map-it Aalst Centrum aalst 6 deelnemers

19.10 Kindparticipatie speelbos Ter Beke sinaai 19 deelnemers

28.10 Map-it Dendermonde-Centrum dendermonde 7 deelnemers

18.11 Map-it Sint-Gillis bij Dendermonde dendermonde 12 deelnemers

21.11 Buurtparticipatie speelbos Ter Beke sinaai 15 deelnemers

13 BREDE PUBLIEKSMOMENTEN: 7143 DEELNEMERS

25.04 Opening speelbos Driegoten hamme 40 deelnemers

05.05 Opening Vleermuistoren Puurs-Sint-Amands puurs-sint-amands 30 deelnemers

30.05 Opening Hof ten Dijke lebbeke 75 deelnemers

20.06 Opening heringerichte Eendenkooi NIP Berlare Broek - 
Donkmeer

berlare 450 deelnemers

20.06 Hoogtij huifkarrentocht Dendermonde dendermonde 33 deelnemers

20.06 Hoogtij persmoment Destelbergen destelbergen 25 deelnemers

20.06 Hoogtij concert Les Âmes Perdues zwijndrecht 65 deelnemers

20.06 Hoogtij fietstocht zwijndrecht 25 deelnemers

26.06 Boomgaardendag Zwijndrecht zwijndrecht 50 deelnemers

ZOMER Hoogtij - zomerroutes scheldevallei 5000 deelnemers

19.09 Erembald-Kravaal Happening meldert (aalst) 1.250 deelnemers

17.10 Voorstelling tragewegenkaart Hamme en inhuldiging 
nieuwe trage wegen Rebbewegel en Verre Kraag

hamme 40 deelnemers

17.10 Voorstelling tragewegenkaart Laarne laarne 60 deelnemers
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COMMUNICATIE

In 2021 merkten we een belangrijke 
daling in hoeveelheid van drukwerk. 
Dit is enerzijds te verklaren doordat 
er minder fysieke activiteiten doorgin-
gen omwille van Corona, maar ook 
omdat het belang aan digitale com-
municatie steeds groter wordt. 

BROCHURES

We werkten mee aan de uitgave van 
8 brochures waarvan 2 tragewegen-
kaarten: 
Overzicht brochures:

• Fietszoektocht Hoogtij
• Fietskaart picknicktocht Hoogtij
• Audioroute Hoogtij 2021
• IOED brochure Open 

Monumentendag
• Tragewegenkaart Laarne
• Tragewegenkaart Hamme
• IOED brochure Archeologiedagen 

2021
• Stille waters in het landschap

FLYERS EN FOLDERS

In 2021 werden vooral flyers, af-
fiches en folders gedrukt voor 
grote activiteiten zoals de Erem-
bald-Kravaal Happening en Hoogtij.  

INFOBORDEN

In 2021 leverden we 62 infoborden 
die ingezet werden in Hof Ten Dijcke 
in Lebbeke, in het kader van het HOP 
AAA+ project, in Rivierpark Schel-
devallei, in het kader van HOOGTIJ!, 
aan de vleermuizentoren in Puurs-
Sint-Amands en in Lede in het kader 
van Gestroomlijnd Landschap Mo-
lenbeek-Serskampse Beek.

JAARVERSLAG

Het jaarverslag werd gedrukt op 50 
exemplaren.

2022

We hopen dat in 2022 weer meer 
activiteiten zullen plaatsvinden. We 
blijven activiteiten, projecten en 
events die we (mee) organiseren on-
dersteunen met wervend drukwerk, 
daar waar deze een meerwaarde 
kunnen bieden. We zullen telkens de 
afweging maken welk kanaal (druk-
werk of digitaal) het meest geschikt 
is om onze boodschap bij onze doel-
groep te brengen.

“Met de verspreiding van brochures 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, BART MELS & BARBARA DEPRIL (OPEENVOLGEND)

DRUKWERK

Veerdienst 
Hamme (Bunt) - Tielrode

Veerdienst 
Driegoten  - Weert

Veerdienst 
Moerzeke - Baasrode

Veerdienst 
Moerzeke  - Mariekerke
en Sint-Amands

Schelde

Schelde

Schelde

Durme

Durme

D
urm

e

N

LEGENDE

Oude Durme

TRAGE WEGEN
EEN ZEGEN

T R A G E W E G E N K A A R T  H A M M E

Veldwegen, bospaden, kerkwegels, 
jaagpaden, oude trein- of trambeddingen, 
verborgen doorsteekjes in wijken…  

Hamme heeft heel wat wegen voor niet-
gemotoriseerd verkeer. De wegen bieden 
een veilige en vaak kortere route naar 
werk, school of buurtwinkel. Ze vormen ook 
de ideale wegen voor een ontspannende 
wandeling of fietstocht in de buurt.  

De gemeente Hamme wenst haar trage 
wegen op te waarderen. Hiervoor kan 
de gemeente rekenen op de steun 
van de Provincie Oost-Vlaanderen en 
Regionaal Landschap Schelde-Durme, 
maar vooral op de medewerking 
van vele enthousiaste vrijwilligers.  

Tussen 2009 en 2019 hielpen talrijke 
inwoners de trage wegen van elke 
deelgemeente te inventariseren. Het 
resultaat van dit huzarenstukje is deze 
prachtige kaart. De kaart laat je toe alle 
publieke en toegankelijke trage wegen 
in Hamme te ontdekken. Ze biedt je 
bovendien drie uitgestippelde wandellussen 
doorheen het mooie Hamse landschap. 

VEEL PLEZIER!

Hou je onze trage wegen netjes? Laat nergens 
zwerfvuil achter en hou honden aan de leiband. 

 •
Deze kaart vormt een momentopname van de situatie 

in 2021. De kaart heeft geen juridische waarde. 
 

INFORMATIE. Tragewegenplannen Moerzeke, 
Hamme-Centrum, Hamme-Zogge, Sint-Anna en Kastel. 
Gemeente Hamme. 

DANK AAN. Alle vrijwilligers die de trage wegen samen 
inventariseerden de afgelopen jaren. De Cultuurraad, 
de Adviesraad Milieu, Landbouw en Dierenwelzijn en 
de vrijwilligers voor hun medewerking bij de 
naamgeving van de trage wegen.

EINDREDACTIE. Gemeente Hamme. Regionaal 
Landschap Schelde-Durme.

FOTO’S. Fotoclub Imago – Joris Gysbrechts, Dirk 
Hutsebaut, Marc Van Cauteren. Fotoclub Moedoka – 
Julian Colman, Freya Colman, Rudy Mettepenningen, 
Geert Van Gaever. Coverfoto: © Freya Colman – 
Moedoka.

CARTOGRAFIE EN VORMGEVING. Trage Wegen vzw.
© OpenStreetMap contributors - AIV.

               DRUK.
            Bredero Graphics, 
            Melle.

WETTELIJK DEPOT. D/2021/12835/9.

V.U. Lotte Peeters, schepen voor cultuur, jeugd, 
informatica (ICT), milieu en zwerfvuil, Marktplein 1, 
9220 Hamme.

Dit is een realisatie van

de gemeente Hamme, Regionaal 

Landschap Schelde-Durme en de 

Provincie Oost-Vlaanderen. 

COLOFON

De kaart is te verkrijgen bij de Dienst Toerisme in het 
gemeentehuis van Hamme, Marktplein 1. 
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VOLG JIJ ONS AL 
OP FACEBOOK?

SCHRIJF JE HIER IN 
OP ONZE 

MAANDELIJKSE 
NIEUWSBRIEF

FACEBOOK. We sloten het jaar 
2021 af met 1.785 volgers, een status 
quo met vorig jaar. We plaatsten 204 
berichten (gemiddeld 4 per week) en 
kregen maar liefst 4.287 reacties en 
likes op onze berichten. Een bericht 
over de controle van de vleermuis-
toren in Puurs-Sint-Amands kende 
het hoogste organische bereik, 
samen met twee posts over speelbos 
Driegoten in Hamme. Het webinar 
rond lichthinder werd dan weer het 
meest gedeeld. 

Naast organische posts, werden in het 
najaar ook 2 vacatures ondersteund 
via advertentiebudget. Dit zorgde voor 
een zeer hoog bereik van respectiev-
elijk 19.455 en 9.275 mensen.

We kondigden ook 29 activiteiten aan 
die bijna allemaal meer dan 1.000 
mensen bereikten. De Erembald 
Kravaal Happening bereikte maar 
liefst 33.512 mensen, 508 daarvan 
bevestigden hun aanwezigheid of in-
teresse. Met de activiteit HOOGTIJ! 
werden 24.071 mensen bereikt. Ook 
de verschillende online webinars war-
en een succes met gemiddeld 3.159 
bereikte personen per webinar. Ook 
de klimaatwandelingen i.h.k.v. LIFE 
Sparc en de participatiemomenten 
rond trage wegen scoorden goed.

De gesloten Facebookgroep voor 
Houtzoekers heeft een totaal van 259 
leden. Hier worden ervaringen en tips 
uitgewisseld, nieuwe knotpartners 
gezocht en gevonden… 2022. Gezien 
de hoeveelheid aan specifieke plaats-
gebonden posts en activiteiten, zullen 
we in 2022 meer inzetten op posts die 
via beperkte advertentiebudgetten 
ondersteund worden. Op die manier 
kunnen we onze posts specifieker gaan 
richten op basis van locatie en interess-
es van mensen. Dit zal ervoor zorgen 
dat de juiste mensen de juiste posts te 
zien krijgen. NIEUWSBRIEF. 2021. 
We rondden het jaar af met 1.686 
abonnees (+6,5%). Zij ontvingen 13 
nieuwsbrieven. De nieuwsbrieven 
worden door gemiddeld 45% van de 
ontvangers geopend, een stijging van 
3,7% tegenover vorig jaar. Dit is een 
zeer hoog percentage in vergelijking 
met de markt 22,71% (gebaseerd 
op marktonderzoek van Mailchimp). 
2022. We trachten het openingsper-
centage van de nieuwsbrieven op peil 
te houden, en streven naar een gem-
iddelde openingspercentage van 40 à 
45 percent. Er worden extra inspan-
ningen gepland om het aantal abon-
nees te verhogen. Een warme dank-
jewel 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, BART MELS & BARBARA DEPRIL (OPEENVOLGEND)

FACEBOOK & NIEUWSBRIEVENCOMMUNICATIE
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FINANCIERING
Eigen middelen RLSD,
budget communicatie.

http://www.facebook.com/ScheldeDurme
https://www.rlsd.be/gratis-downloads/landschapsbrieven/5237
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SAMEN LANDSCHAP, NATUUR & ERFGOED VERSTERKEN ZOMER 2021
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FINANCIERING
Eigen middelen RLSD,
budget communicatie.

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, BART MELS & BARBARA DEPRIL (OPEENVOLGEND)

LANDSCHAPSKRANT
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2021

In 2021 verschenen er weer twee 
nummers van de vernieuwde land-
schapskrant #ikhouvanmijnstreek. 
In het voorjaar werd het thema 
‘kleine landschapselementen’ uitge-
diept, in het najaar was ‘duisternis’ 
aan de beurt. De reacties blijven 
positief, zowel van collega’s bij an-
dere regionale landschappen als van 
particulieren. We krijgen geregeld 
aanvragen om de kranten thuis te 
ontvangen en ook intern beleven de 
collega’s plezier aan hun bijdrages. 

De reservevoorraad werd dit na-
jaar verlaagd, waardoor de oplage 
van de laatste editie kon vermin-
derd worden tot 9.900 exemplaren. 
De Landschapskranten worden via 
152 verdeelpunten verspreid over 
het hele werkingsgebied van RLSD. 
Bijkomend kregen gemiddeld 1.797 
geïnteresseerden een exemplaar via 
de post toegestuurd. 

Er gaan veel middelen (tijd én finan-
cieel) naar de landschapskrant. De 
grootste oplage (70%) gaat naar de 
verdeelpunten en er is weinig zicht 
op de effectiviteit hiervan. Daarom 
werd in de editie van het najaar een 
online enquête toegevoegd waarin 
we peilden naar de inhoud, oplage, 
frequentie, maar ook de effectiviteit 
van de verdeelpunten.

2022

In 2022 willen we de aanpak van de 
landschapskrant evalueren en indi-
en nodig bijsturen. We willen hierbij 
vooral de effectiviteit van de verdeel-
punten nagaan en hoe de inhoud 
wordt ervaren bij de lezers. Voor 
deze evaluatie en bijsturing zullen 
we ons baseren op de resultaten van 
de online enquête en het communi-
catieplan voor 2022. We zullen ook 
bekijken hoe we de inhoud van de 
landschapskrant, ook verder kun-
nen versterken via andere commu-
nicatiekanalen (nieuwsbrief, blog-
bericht, sociale media, …).
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2021. In 2021 stuurden we zelf 17 
persberichten uit en verschenen er 221 
artikels over onze werking in de pers. 
Het zijn er zeker meer, want artikels 
achter een online betaalmuur of in 
de regionale pers worden niet altijd 
gemonitord. Daarbovenop kregen we 
ook regelmatig de nodige aandacht 
via onze gemeentelijke partners. Zo 
werden we meegenomen in gemeen-
telijke infobladen, nieuwsbrieven en 
op hun sociale media. 

Het merendeel van de verzamelde 
artikels verscheen in geprinte vorm 
(33%) of online (62%). Ook radio 
en televisie toonden interesse. Zo 
brachten Radio 2, Mooyzo en Tros FM 
reportages over HOOGTIJ!, de Erem-
bald-Kravaalhappening, het trage-
wegentraject in Kastel (Hamme) en 
de kandidatuur van Rivierpark Schel-
devallei als Nationaal Park. Ook TV 
Oost en Ring TV brachten mooie 
reportages over de eerste vleer-
muistoren in Puurs-Sint-Amands, 
Rivierpark Scheldevallei, de opening 
van Hof ten Dijke in Lebbeke en de 
Kastelen van de Schelde.

Rivierpark Scheldevallei haalde de 
meeste vermeldingen: 44. Dat komt 
natuurlijk mede doordat dit project 
ook haar kandidatuur indiende om 

uitgeroepen te worden tot Nationaal 
Park, wat op veel persaandacht kon 
rekenen. Ook de strategische pro-
jecten ‘Kastelen van de Schelde’ 
(19 vermeldingen) en ‘Landschap 
van Erembald tot Kravaalbos’ (16) 
kwamen regelmatig aan bod in de 
media. Ook Regionaal Landschap 
Schelde-Durme kwam dit jaar vaak 
aan bod met 17 vermeldingen.   
Er verschenen eveneens heel wat ar-
tikels over de landschapsprojecten, 
de projecten van het team Natuur in 
de Buurt, vleermuizen, de otter, zwa-
luwen en trage wegen.

2022. We streven ernaar om meer 
persberichten uit te sturen en korter 
op de bal te spelen. Naast persbe-
richten over activiteiten, willen we 
ook specifieke thema’s zoals licht-
hinder, zeisen, … onder de aandacht 
brengen van de pers. We willen ook 
meer gezamenlijke persberichten 
sturen met alle Regionale Land-
schappen om zo ons bereik te ver-
groten. 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, BART MELS & BARBARA DEPRIL (OPEENVOLGEND)

PERSCOMMUNICATIE
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BUURT IN BEELD Surf naar www.nieuwsblad.be

Tientallen vrijwilligers hebben naar aanleiding van de Wolrd Cleanup Day het 
voorbije weekend afval geruimd langs de Dender.  In Geraardsbergen zamelden 
43 mensen samen 95 kilo afval in, in Denderleeuw raapten 21 vrijwilligers sa-
men 46 kilo rommel op en in Dendermonde zamelden 18 vrijwilligers 56 kilo 
vuilnis in. Affligem is koploper met 90 vrijwilligers die bijna 200 kilo afval 
ruimden. 

Honderden kilo’s zwerfvuil opgeruimd tijdens River Cleanup
DENDERLEEUW/DENDERMONDE/GERAARDSBERGEN 

 GJG

Het Koninkljjk Harmonieorkest Sint Cecilia Dendermonde bestaat 200 jaar. 
Eén van de manieren om het jubileum te vieren werd een drijvend concert op 
de Oude Dender. “Op een vlot van 6 bij 8 meter speelden we muziek en we wer-
den daarbij voortgetrokken door de pijnders. Ze trokken ons heen en weer tus-
sen de Vlasmarkt- en de Bogaerdbrug”, zegt Kris Verberckmoes van Sint-Ceci-
lia. Het optreden werd een paar keer herhaald en werd gesmaakt door het pu-
bliek.  (svov)

Sint-Cecilia viert 200ste verjaardag met concert op vlot
DENDERMONDE 

SVOV

De dorpsraad van Nederboelare zorgde voor een gezellige tweedaagse ker-
mis Nederboelare met onder meer een rommel- en ambachtenmarkt en 
optredens. De Appelworp vormde de traditionele afsluiter van de kermis 
in de Geraardsbergse deelgemeente, het werd uitbundig graaien naar de 
gul uitgestrooide appels.  (jlg)

Appelworp vormt smakelijk sluitstuk van kermis 
NEDERBOELARE 

 GJG

Fieken, de nieuwe paling van Baasrode, werd dit weekend door deken Johan Mat-
theys gedoopt tijdens de Scheldefeesten. De paling is vijftien meter lang en wordt zo-
als een Chinese draak gedragen door Chiro Ommekaar uit Vlassenbroek. Jos Lau-
reys maakte de paling voor de Rosse Buurtenstoet. Na de doop kronkelde de paling 
door de straten van Baasrode samen met de reuzen en harmonie De Eendracht.  (svov)

Deken doopt Rosse Buurtenpaling Fieken 
BAASRODE 

SVOV

De Autovrije Zondag mocht in Aalst dan wel niet doorgaan dit jaar, de zesde Re-
tro-Vinyl-Bicyclemarkt sloeg voor de zesde keer zijn tenten op in het Koningin 
Astridpark of ‘Klein Parksken’. Op piekmomenten waren er meer dan vierhon-
derd bezoekers. De organisatie, De Fietserij, vroeg daarom op order van de stad 
aan bezoekers om een Covid Safe Ticket voor te leggen. “We zijn zeer tevre-
den”, zegt Tom Calloens van De Fietserij. “De opkomst was vanaf de namiddag 
zeer groot.” “Zelfs de oude dozen amuseren zich te pletter”, grinniken onder 
meer Angela Mercy (69) uit Aalst en Jeannine Schaukens (85) uit Moorsel. De 
Autovrije Zondag komt wel terug. “Volgend jaar gaan we voor een uitgebreide 
versie”, zegt schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open VLD).  (lds)

Retromarkt in Klein Parksken lokt honderden mensen 
AALST 

LEEN DE SMEDT

Naar aanleiding van de Week van de Duurzame Gemeente heeft het lokaal be-
stuur van Haaltert zeven ‘duurzame helden’ in de bloemetjes gezet. Allemaal 
zetten ze zich in voor een duurzamere maatschappij. Cinderella Sonck, GO! Ba-
sisschool De Krekel, Herman Gees, Michaël Piron, bram Vandensteen, Puur 
Jou en de Fietsersbond Haaltert waren de gelukkigen. “De vertaalslag maken 
van internationale doelstellingen naar het lokale niveau is niet altijd eenvou-
dig”, zegt schepen van Leefmilieu Phaedra Van Keymolen (CD&V). “Toch kan 
iedereen zijn steentje bijdragen. We onderschatten soms hoe een groot verschil 
veel kleine acties kunnen maken. Onze lokale duurzame helden bewijzen dat.”  
(bsb)

Haaltert zet zeven duurzame helden in de bloemetjes 
HAALTERT 

BRENT SAEY
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Het gaat om portretten van 
markante Denderleeuwe-
naars, gemaakt door fotograaf 
Yves Nevens. Voor de laatste 
vijf exemplaren werd een be-
roep gedaan op het publiek. 

“Tot eind juni kon iedereen 
via de gemeentelijke website 
suggesties sturen om te bepa-
len welke vijf personen nog 
zouden worden gefotogra-
feerd. Onze inwoners verko-
zen Herman De Backer, Wer-
ner Ruyseveldt, Antoine Ver-
meulen, Mentissa Aziza en 
Rita Van Den Bossche”, ver-
telt schepen voor Erfgoed Jan 
De Nul (CD&V). 

Expo verlengd

Afgelopen zomer hebben zij 
zich laten fotograferen en die 
portretten zijn intussen toe-
gevoegd aan de reeks. “Om ie-
dereen de kans te geven om 
de tentoonstelling te bezoe-
ken, wordt de expo verlengd 
tot eind oktober. De route 
van zestien kilometer  leent 
zich perfect voor een stevige 
wandeling of een fietstocht 
doorheen onze mooie ge-
meente”, besluit de schepen.  
(bsb)

Vijf nieuwe foto’s 
maken reeks 
portretten compleet

In het kader van de Kun-
stenroute 2021 zijn sinds 
het begin van de zomer 36 
portretten te zien op der-
tien locaties in Dender-
leeuw. Daar zijn nu nog vijf 
portretten aan toegevoegd.

DENDERLEEUW 

W De nieuwe foto’s werden onthuld. 
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Inbrekers die agent aanreden 
riskeren twee jaar celstraf

gereden en kwam op de motorkap
terecht. Het is een film die tot op 
vandaag nog elke dag opnieuw 
wordt afgespeeld bij mijn cliënt.”

De verdachten konden uiteinde-
lijk wegrijden. Hun wagen werd 
korte tijd later leeg aangetroffen. 
Een zoekactie naar de inzitten-
den leverde niets meer op.

In juni van vorig jaar kwam de
zaak alsnog in een stroomver-
snelling. Na een achtervolging 
door de wegpolitie langs de E40 
in Lede kon Idim M. worden aan-
getroffen. Zijn DNA bleek over-
een te komen met het DNA dat 
was aangetroffen in de auto 
waarmee de agent een jaar eerder
was aangereden.

Het Openbaar Ministerie eiste
voor hem een effectieve gevange-
nisstraf van twee jaar. Zijn kom-
paan riskeert dezelfde straf. “De 
aanrijding had heel anders kun-
nen aflopen”, zei de procureur. 
“Beide mannen zijn niet aan hun 
proefstuk toe.” De rechter doet 
volgende maand uitspraak.  (bfs)

De feiten waarvoor de Roeme-
nen Idim M. en Florin V. terecht-
staan, dateren van 12 oktober 
2019. Agenten van de politiezone 
Weteren/Laarne/Wichelen wa-
ren toen bezig met het onderzoek 
naar een diefstal uit een bestel-
wagen, toen ze plots een auto 
moet Britse nummerplaat zagen. 
De bestuurder ervan maakte geen
aanstalten om te stoppen voor 
een rood verkeerslicht, waarop 
de agenten positie innamen. Een 
inspecteur stelde zich daarbij 
met getrokken wapen op. 

“De bestuurder stopte niet en
reed de agent aan”, zei de advo-
caat van het slachtoffer in de 
rechtbank van Dendermonde. 
“De agent werd van zijn sokken 

Twee inbrekers die ervan 
verdacht worden bewust 
een agent van de politie 
Wetteren/Laarne/Wichelen 
aangereden te hebben, riske-
ren beiden twee jaar cel. 

WETTEREN/LAARNE/WICHELEN/LEDE 

Het oogstseizoen is aangebro-
ken bij de hopboeren en dat 
werd de afgelopen weken nog 
eens in de verf gezet met tallo-
ze evenementen in de ruime 
omgeving rond Affligem en As-
se.

Dat is dan ook een van de oud-
ste en belangrijkste hopregio’s 
van ons land. Maar die traditie 
van de metershoge hopranken 
waarvan in september de hop-
bellen geoogst worden, leek de 
laatste decennia verloren te 
gaan. Tot nu, met talloze initia-
tieven die de hopcultuur nieuw 
leven moeten inblazen. 

Verschillende actoren hebben

zich verenigd in het Hop AAA+ 
project om hop opnieuw op de 
kaart te zetten. Want vanuit de 
vele kleinere brouwerijen in de 
streek, maar ook van grotere 
spelers als brouwerijen Affli-
gem en Grimbergen, komt er 
steeds meer vraag naar lokale 
hop.

Een van die initiatieven werd
zondagnamiddag voorgesteld 
tijdens de zevende editie van 
de Erembald-Kravaalhappe-
ning op het terrein van de fami-
lie Morlion op de grens van Af-
fligem en Aalst.

Tiental hectare

“De vzw Orde van de Groene
Bel investeerde hier de voor-
bije maanden in de bouw van 

een nieuwe hopast en hop-
loods. In de ruime omgeving 
van het Pajottenland, de Bra-
bantse Kouters en het Dender-
land staat ondertussen op-
nieuw een tiental hectare aan 
hopvelden. Bij de nieuwe coö-
peratieve kunnen hopboeren 
terecht om hop te plukken en 
te drogen volgens de modern-
ste methodes”, legt projectver-
antwoordelijke Joris Vander-
veken uit.

Bezoekers kregen zondag een
demonstratie van hoe de hop-
ast werkt. “Op het aangrenzen-
de hopveld werden de meters-
hoge ranken eerst afgeknipt. 
Nadien werden de hopbellen 
gescheiden van de ranken en 
boven in de droogoven gelegd. 
Via warme lucht worden de 

hopbellen op korte tijd ge-
droogd en vervolgens in grote 
zakken naar de brouwers ge-
bracht”, zegt ervaringsdeskun-
dige Vanderveken.

Expo in abdij

Vorige week werd tijdens de
Hopdag rond de abdij van Affli-
gem ook al de nieuwe onthaal-
poort Abdij & Hop geopend. 
Een permanente expo gaat 
daar dieper in op de geschiede-
nis van de abdij en de hop. Een 
ritje met paard en kar bracht 
bezoekers van de Erembald-
Kravaalhappening zondag ook 
naar de nieuwe abdijpoort. Die 
is voortaan ook elke zondagna-
middag open voor alle bezoe-
kers.

Nieuwigheden voorgesteld op zevende editie van Erembald-Kravaalhappening

Toekomst als hopregio lijkt verzekerd 
dankzij nieuwe ast op provinciegrens
Op de grens van Affligem 
en Aalst werden afgelo-
pen zondag de nieuwe 
hoploods en hopast voor-
gesteld tijdens de Erem-
bald-Kravaalhappening. 
Lokale hopboeren zullen 
hier terechtkunnen om 
hun hop te drogen en te 
verwerken.

AFFLIGEM/AALST 

W De initiatiefnemers achter het Hop AAA+ project kregen zondag al meteen een demonstratie over de werking van de hopast. 

MATTHIAS VANHAMME
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JORIS VANDERVEKEN
PROJECTVERANTWOORDELIJKE

“Bij de nieuwe 
coöperatieve kunnen 
hopboeren terecht 
om hop te plukken 
en te drogen volgens 
de modernste 
methodes”

zoek naar vrijwilligers en ge-
bruikte fietsjes. Geïnteresseer-
den kunnen zich melden via
opwielekes@haaltert.be. Op
Wielekes is te vinden in het So-
ciaal huis in de Donkerstraat
30.  (bsb)

De fietsbib is een deelsysteem
voor kinderfietsen. Gezinnen
met kinderen van drie tot
twaalf jaar kunnen er kinder-
fietsen lenen. 

“Met de fietsotheek zetten we
in op duurzaamheid: je kan een
fietsje ontlenen en als je kind
er te groot voor is, ruil je die in
voor een andere”, legt schepen
van Gezin, Vrijwilligers en
Welzijn Lisa Houtman (Voor-
uit) uit. 

“Cirkel is rond”

“Doordat we enkel tweede-
handsfietsjes uitlenen en ze via
sociale tewerkstelling op orde
laten zetten, is de cirkel hele-
maal rond. Bovendien draagt
de fietsotheek ook bij aan het
bestrijden van kinderarmoede:
ieder kind heeft zo toegang tot
een kwaliteitsvolle fiets op

Fiets te klein? Bij Op Wielekes kan je er een lenen
Op Wielekes, de fietsbib 
van de gemeente Haaltert,  
is zondag officieel van start 
gegaan.

maat.”
Voor het initiatief wordt geen

lidgeld gevraagd. Bij het uitle-
nen van een fiets wordt enkel
een waarborg van 40 euro ge-
vraagd. Voor ouders met min-
der financiële middelen is er
een sociaal tarief. 

Voor de verdere uitrol van het
project is de gemeente nog op

HAALTERT 

W Het gemeentebestuur van Haaltert stelde zondag de fietsbib Op Wielekes voor. 

IF

INFO
www.opwielekes.be

FINANCIERING
Eigen middelen RLSD,
budget communicatie.
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COMMUNICATIE

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

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

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: 
EVA GALLE, BART MELS & BARBARA DEPRIL (OPEENVOLGEND)

WEBSITE

2021

In totaal verschenen er 54 nieuwsbe-
richten. De homepage wordt ook tel-
kens geüpdatet met recente nieuws-
berichten en komende activiteiten.
Ook op de aparte websites van Ri-
vierpark Scheldevallei (https://rivier-
parkscheldevallei.be/) en de IOED 
Schelde-Durme (https://ioedschel-
dedurme.be/) werden regelmatig 
nieuwsberichten geplaatst.
Op www.uitinvlaanderen.be kon-
digden we 32 activiteiten aan. In 
vergelijking met vorig jaar zitten de 
activiteiten dus opnieuw in de lift. Ge-
meenten en journalisten gebruiken 
deze databank om agenda’s samen 
te stellen voor hun media. Events uit 
‘onze’ gemeenten die op uitinvlaan-
deren.be de tag ‘landschap’ krijgen, 
komen automatisch in onze eigen 
online agenda terecht.

2022

Eind 2021 werd achter de schermen 
gestart aan de opmaak van de nieu-
we website die er voor alle Regionale 
Landschappen uniform zal uitzien. 
Ook in 2022 zullen we deze website 
verder vorm geven met als doel de 
lancering in de eerste helft van 2022. 
Op de nieuwe websites zullen bezoe-
kers zich makkelijker kunnen ori-
enteren en zal er ook veel aandacht 
gaan naar relevante content zoals 
tips waarmee particulieren, vereni-
gingen, scholen, … zelf aan de slag 
kunnen.
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FINANCIERING
Eigen middelen RLSD,
budget communicatie.

WELKOM
OP ONZE WEBSITE!

https://www.rlsd.be/gratis-downloads/landschapsbrieven/5237
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TEAM ALLE MEDEWERKERS

23 MEDEWERKERS OP EIGEN LOONLIJST

Coördinatie, administratie & communicatie
• Stijn Van Belleghem, algemeen coördinator (1 VTE)
• Kristof Buelens, projectadministratie en boekhouding (deels tijdskrediet/ 0,8 VTE)
• Kristel Clerinck, personeelsadministratie (1 VTE)
• Barbara Depril, algemene communicatie (1 VTE)
• Marjoke Lanckriet, algemene communicatie (0,2 VTE)
• Bart Mels, communicatie IOED, 
 Rivierpark Scheldevallei en Erembald Kravaalproject (1 VTE) 

Landschap & natuur (in de buurt)
• Chantal Colen, natuur in de buurt (0,8 VTE)
• Sebastien Leys, landschap (0,9 VTE)
• Annelies Sevenant, natuur in de buurt (0,6 VTE)
• Jan Maertens, landschap (0,45 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 (0,16VTE)
• Audrey Jansseune, zwaluwen (O,16 VTE)
• Nick De Waele - Van de Velde, loket onderhoud buitengebied (1 VTE)

IOED (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst) Schelde-Durme
• Clémence Marchal (1 VTE)
• Nikki Van de Wall (0,8 VTE)

Strategisch project ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’
• Jeroen Bral, projectcoördinator (0,8 VTE)
• Audrey Jansseune, medewerker (0,16VTE)
• Joris Vanderveken, hopcoördinator (0,5 VTE)

Strategisch project ‘Rivierpark Scheldevallei’
• Marjoke Lanckriet, projectmedewerker Life SPARC (0,8 VTE)
• Kristoffel Raes, projectleider ‘Van Steen tot Steen langs de Schelde’ (1 VTE)
• Tom Wezenbeek, projectcoördinator (1 VTE)

3 EXTERNE MEDEWERKERS

• Wim De Baene, projectmedewerker Antwerpse Regionale Landschappen
• Célien en Jolien De Backer (CICA boekhouding)
• Securex, sociaal secretariaat (loonadministratie)
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CONTACTEER
ONS!

WEBSITE

https://www.rlsd.be/organisatie/team-contacteer-ons/2255


werkingsgebied rlsd

rivierpark scheldevallei

ioed schelde-durme

life sparc

landschap van
erembald tot 
kravaalbos 
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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.


