de duisternis in

# ikhouvanmijnstreek
SAMEN LANDSCHAP, NATUUR & ERFGOED VERSTERKEN

NAJAAR 2021

HET BELANG

VAN DUISTERNIS
LUISTEREN NAAR

VILDAPHOTO - YVES ADAMS

HET LANDSCHAP

en ook
TIPS OM DE DUISTERNIS

IN AL ZIJN PRACHT WAAR TE NEMEN
EEN GRATIS UITGAVE VAN REGIONAAL LANDSCHAP SCHELDE-DURME

VILDAPHOTO - STIJN SMITS

Inhoud
4. BELANG VAN DUISTERNIS
Over lichthinder en het belang
van de nacht >>

8. NACHTDIEREN
POV

Beste lezer,

Over enkele speciale gasten van de
nacht >>

Kom je wel eens in een bos of in de vrije natuur als het donker is? Als
onze ogen wennen aan de duisternis, verscherpen onze andere zintuigen
zoals het gehoor en de reukzin. In het donker leren we de natuur en onze
omgeving op een andere manier kennen en beleven. Jammer genoeg is het
op veel plekken nooit meer echt donker door de vele straatverlichting maar
ook door de verlichting van gebouwen.

10. LUISTEREN NAAR
HET LANDSCHAP

De cyclus van licht en duisternis is nochtans één van de fundamentele
ritmes op onze planeet. De meeste levensvormen vertrouwen op deze
cyclus of zijn ervan afhankelijk voor hun overleving. Te veel lichtvervuiling ’s
nachts heeft een ernstige impact op planten en dieren, maar ook op onze
eigen gezondheid. Overmatig kunstlicht, zowel binnen als buiten, kan ons
bioritme ernstig verstoren.

12. AAN HET WERK
IN HET DUISTER

Hoe het duister onze zintuigen
extra prikkelt om te genieten van
de natuur >>

Interview met kenners van de
duisternis >>

14. NATIONAAL PARK,
RIJZENDE STER

Stof genoeg om dit nummer van de Landschapskrant aan het thema
‘Duisternis’ te wijden. Waarom is duisternis zo belangrijk? Wat is
lichtvervuiling en hoe kunnen we het voorkomen? Welke impact heeft
duisternis op onze andere zintuigen in onze ervaring van de natuur? Dat
zijn enkele van de vragen waar deze Landschapskrant antwoord op geeft.
Duisternis is bovendien iets waar je zelf op verschillende manieren van kan
genieten en het kan zelfs een toeristisch-recreatieve troef zijn: ook daarover
verderop in dit nummer meer!

Duisternis als toeristische troef >>

16. ZELF AAN DE SLAG
IN HET DUISTER
Sterren kijken, nachtvlinders
tellen, een nachtwandeling maken.
Ontdek zelf de schoonheid van de
duisternis >>

Veel leesplezier,

20. DAGBOEK
Over onze warme collega Kristel >>
en meer!

Riet Gillis, voorzitter Regionaal Landschap Schelde-Durme

L andschap skr

SCHELDE -

schelde
het regiOnaal
landschap schelde-durme

•

e-Durme
ap Scheld
r 2009
l Landsch
Regionaa
Septembe
4 nr 2b Jaargang

van
de kleurenpracht
Poelen weerspiegelenzo een echt sierraad in
de lucht en vormen
ons landschap.

N LAND

SCHAP
, NATU

UR

de stilt

e in

vanm

& ERFGO

ED

VERST

ERKEN

en maak kans op een verblijf
in B&B De Stuifduinen in Wetteren!
Al meer dan 15 jaar brengen we deze Landschapskrant uit. Deze kende al
heel wat transformaties doorheen de jaren, maar we willen graag van jou
weten hoe we het nog beter kunnen doen. Vul onze enquête in en laat ons
weten wat je ervan vindt! Wij belonen 5 willekeurige deelnemers met een
overnachting voor 2 personen in B&B De Stuifduinen. Deelnemen kan via
tinyurl.com/rlsd-enquete of door deze QR-code in te scannen.
Deelnemen kan nog tot en met 31/12/2021.
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Het belang van duisternis
4

Kunstlicht heeft ons veel gebracht, maar tegelijkertijd vervuilt al dat licht onze duisternis. Daardoor raken heel
wat dieren zoals insecten, vleermuizen, nachtvlinders en vogels van slag en zien we nauwelijks nog sterren.
Duisternis is een van die omgevingskwaliteiten waar we (te) weinig bij stilstaan. Omdat we in Vlaanderen
opgegroeid zijn met verlichting en de daarbij horende lichtvervuiling zijn we bijna vergeten hoe betoverend
mooi de sterrenhemel boven onze hoofden is. Dat komt simpelweg omdat we bijna geen sterren meer zien,
terwijl ze er toch zijn. Met een beetje moeite kunnen we ons samen inzetten voor het behoud van een stukje
duisternis.

Voor elke ster die je ziet, zie je er negen niet
Hoeveel sterren tel jij als je ’s nachts naar buiten tuurt? Zie
je maar weinig sterrenhemel vanuit je dakraam of tuin?
Je bent niet alleen. In België is er nergens nog natuurlijke
duisternis aanwezig, een record om niet fier op te zijn.

© LIGHTPOLLUTIONMAP.INFO

West-Europa behoort samen met de Verenigde Staten en
het Midden-Oosten tot de meest lichtvervuilde regio’s
van de wereld. Elk jaar neemt de oppervlakte lichtvervuild
gebied met meer dan 2 procent toe, terwijl de relatief lichte
plaatsen bovendien nog lichter worden. Dat leidt ertoe dat
op wereldschaal het aandeel onverlichte gebieden zeer
sterk onder druk staat. 88% van de oppervlakte van Europa
ervaart 's nachts lichtvervuiling en 60% van de Europeanen
kan de Melkweg niet langer zien. In West-Europa vormen
Vlaanderen, het Ruhrgebied en het Groene Hart in
Nederland de meest lichtvervuilde regio’s.

Lichtproblematiek is een thema dat in veel beleids- en
uitvoeringsprocessen niet (of te laat) meegenomen
wordt. Nochtans heeft nachtelijke verlichting een aantal
rechtstreekse biologische effecten op plant en dier en
zelfs op de gezondheid van de mens! Onderzoekers Rich
& Longcore vroegen zich reeds in 2006 af: "Wat als we op
een ochtend wakker worden, en beseffen dat alle (natuuren milieu)beschermingsplannen van de afgelopen dertig
jaar slechts de helft van het verhaal vertellen namelijk het
verhaal van de dag?"

Op www.darksitefinder.com en
www.lightpollutionmap.info kan je op een kaart
zelf zien welke plekken het meeste of minst
verlicht zijn. Tip: Klik op lightpollutionmap.info
op de VIIRS2020 overlay en ontdek waar je de
donkerste plekjes in de Scheldevallei kan vinden.

© ING IMAGE

Biologische klok in de war

Lichthinder of -vervuiling wordt gezien als één van de
belangrijke factoren achter de sterke achteruitgang van
de diversiteit en biomassa van insecten. En laat deze
nu net heel belangrijk zijn. Insecten zijn namelijk een
essentiële schakel in ons voedselweb: ze vormen in vele
gevallen bulkvoer voor heel wat diersoorten (bijvoorbeeld
vogels, vleermuizen en kleine zoogdieren) en zorgen voor
bestuiving. Een achteruitgang van deze insectenpopulaties
heeft zo een directe impact op de soorten die hiervan
afhankelijk zijn voor hun voeding of voortplanting. Wist
je dat als alle insecten wereldwijd zouden verdwijnen,
dit enkel en alleen al op vlak van bestuiving voor een
maatschappelijke meerkost van 190 à 310 miljard euro per
jaar zou zorgen?
Enerzijds worden veel insecten aangetrokken tot licht,
waardoor ze uitgeput een nutteloze dood sterven en zich
niet voortplanten. Anderzijds zijn heel wat nachtactieve
en nuttige diersoorten zoals vleermuizen en nachtvlinders
lichtschuw en zien ze hun leefgebied alsmaar verder

inkrimpen.
Zelfs voor dag-actieve vogelsoorten zoals de koolmees,
merel en andere kan de nachtelijke verlichting van het
leefgebied leiden tot veranderingen in bijvoorbeeld het
bioritme en de hormoonhuishouding, met gevolgen voor
hun voortplantingssucces.
Kunstlicht heeft ook een effect op planten. Bomen en
struiken die continu in licht staan, komen vroeger in blad of
houden langer hun blad, waardoor ze gevoeliger worden
voor vorstschade. De timing van bladzetting of bladval heeft
ook verder in de voedselketen een effect op soorten die

RLSD

Kunstverlichting heeft ons leven gemakkelijker gemaakt
in het donker, maar heeft ook een keerzijde. De cyclus
van licht en duisternis is sinds het ontstaan één van de
fundamenteelste ritmes op onze planeet. De meeste
levensvormen, mens én dier, vertrouwen op deze
cyclus of zijn ervan afhankelijk voor hun overleving. Het
hoeft dus niet te verwonderen dat steeds meer studies
aantonen dat nachtelijk kunstlicht een grote impact heeft
op onze omgeving en zelfs op onze eigen gezondheid.
Wetenschappers riepen recent nog op om kunstlicht te gaan
beschouwen als gelijk welke andere vorm van vervuiling
en ze vergeleken de reikwijdte van het probleem met
klimaatverandering.

hiervan afhankelijk zijn.
Onderzoek toont verder aan dat de kans op bepaalde
kankers en hart- en vaatziekten bij de mens kan stijgen door
de blootstelling aan (hoofdzakelijk wit) kunstlicht. Kunstlicht
heeft dus een duidelijke impact op onze omgeving en
onszelf.

RLSD

In het kader van klimaatdoelstellingen is de versnelde
omschakeling naar ledverlichting tegen 2030 een belangrijk
actiepunt bij heel wat gemeenten en andere overheden.
Het grootste argument voor deze omschakeling is dat
led energiezuiniger is en bijgevolg een energie- en
kostenbesparing oplevert. Bij deze overweging wordt de
impact van breedspectrum (led)verlichting op milieu, lokale
biodiversiteit en ecosysteemdiensten meestal echter niet
in rekening genomen. Recente onderzoeken toonden aan
dat een volledige omvorming naar witte ledverlichting de
lichtvervuiling zelfs kan vergroten. Wit licht bevat namelijk
veel licht uit het blauwe spectrum, die de grootste impact
heeft op o.a. ons dag-nachtritme en aantrekkingskracht op
insecten. Dit witte licht met korte golflengten weerkaatst
ook meer richting de hemel dan de lange golflengten van
oranje licht. Bovendien stijgt het aantal lichtpunten jaarlijks
met 2%. Het versterken van functionele groenblauwe
netwerken zal daardoor in gedrang komen en de bestaande
natuurgebieden worden nog verder versnipperd. Zonder
doordachte omschakeling en vermindering van het aantal
lichtpunten dreigt de impact van lichtvervuiling tegen 2030
dus nog verder toe te nemen.
De juiste manier om tegelijk te besparen op financieel
vlak én CO2-emissies is een doordachte omschakeling in
combinatie met het verminderen van het aantal lichtpunten.
Een ecologische screening van de masterplannen openbare
verlichting is daarom wenselijk. Op sommige plaatsen zal
verlichting altijd nodig zijn, maar momenteel branden veel
lampen op landelijke plaatsen waar ’s nachts niemand
gebruik van maakt.
Het juiste licht, op de juiste plaats en enkel op het
juiste moment is de boodschap. Zo kan een robuust en
veerkrachtig, klimaatadaptief landschap worden gecreëerd.
Het inperken van lichtproblematiek en het behalen van
klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen vereisen daarom
een gezamenlijke aanpak.

In tegenstelling tot andere vormen van vervuiling, is
lichtvervuiling eenvoudiger op te lossen. Wanneer het
licht gedoofd wordt, is de impact onmiddellijk verdwenen
en hoeft het niet zoals andere verontreinigende stoffen
opgeruimd te worden.

RLSD

Cruciale omschakeling

Goede voorbeelden
Heel wat steden en gemeenten geven al het goede
voorbeeld. Gemeenten Heuvelland en Staden doven
bijvoorbeeld 5 nachten per week hun openbare verlichting.
Bijkomend werd nagegaan waar verlichting permanent
gedoofd of verwijderd kon worden. Uiteraard werd
dit niet ondoordacht uitgevoerd maar werd eerst een
grondige inventarisatie van de wegen en verlichting en een
verkeersveiligheidsinpectie uitgevoerd. Op belangrijke/
gevaarlijkere punten werd ingezet op flankerende
maatregelen zoals meer reflectoren, actieve wegmarkering
met ledjes in het wegdek, betere belijning enzovoort. Ook
een goede en correcte communicatie naar de burgers toe
is hierbij van groot belang. Gemeente Staden organiseerde
een evaluatie met participatie, waaruit bleek dat de
meeste burgers positief staan tegenover deze ingrepen.
Het financiële plaatje is al zeker positief: Voor gemeente
Heuvelland loopt de besparing op tot 70 000 euro per jaar.
De flankerende maatregelen betroffen een eenmalige kost
van 16 500 euro, die dus op minder dan een half jaar terug
verdiend werd. Waar wachten we nog op?

RLSD

Verlichting en veiligheid

Wat kan je zelf doen?

Buitenverlichting wordt vaak gekoppeld aan het thema
veiligheid. Maar maakt verlichting het buiten wel veiliger
of zit het in ons hoofd? Uit het beperkte aantal gekende
studies blijkt dat er geen eenduidig verband bestaat tussen
verlichting, veiligheid en criminaliteit. De onderzoeksgroep
Crime & Society van de VUB bracht verschillende studies
samen en concludeerde o.a. dat het doven van verlichting
geen effect lijkt te hebben op criminaliteit en dat
autobestuurders meestal zelfs trager gaan rijden zonder
straatverlichting.

Ieder van ons kan zijn steentje bijdragen:
• Verlicht enkel buiten wanneer nodig
• Gebruik een warme kleur (vermijd wit licht)
• Richt lampen volledig naar beneden, vermijd zeker (tuin)
verlichting die (gedeeltelijk) omhoog schijnt
• Werk met afgeschermde armaturen
• Spreek je gemeente aan
• Doe mee aan de nacht van de duisternis (in oktober)
• Kijk eens omhoog 's nachts!

Wetgeving
De Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) bevat enkele artikels
om lichthinder en lichtvervuiling tegen te gaan. Samengevat
komt het erop neer dat niet-functionele lichtoverdracht naar
de omgeving verboden is. Dat wil zeggen dat verlichting
enkel mag schijnen op het object waarvoor het bedoeld is,
en dus niet gedeeltelijk ernaast richting de omgeving of de
hemel. Helaas zal je in je omgeving veel inbreuken tegen
deze wetgeving vaststellen. Spreek gerust je gemeente
hierop aan via de lokale milieutoezichthouder, aangezien
zij verantwoordelijk zijn voor de handhaving op een groot
deel van deze inbreuken. In sommige landen wordt zelfs
nog verder gegaan. In La Palma (Canarisch eiland, Spanje)
bestaat bijvoorbeeld een speciale wet tegen lichtvervuiling
om de sterrenhemel te beschermen. In 2007 werd daar
een declaratie (La Palma starlight declaration) ondertekend
ter bescherming van de nachtelijke hemel en het recht tot
‘sterrenlicht’.

Door lampen buiten enkel te laten branden indien nodig,
een warme kleur zoals oranje te kiezen, afgeschermde
armaturen te gebruiken en deze volledig neerwaarts te
richten. Vermijd zeker (tuin)verlichting die (gedeeltelijk)
omhoog schijnt.
door Robbert Schepers
RLSD

Een belangrijk gegeven is het subjectieve
onveiligheidsgevoel bij mensen. Mensen kunnen zich
veiliger voelen door verlichting, terwijl verlichting het niet
effectief veiliger maakt. Daarmee kan verlichting dus ook
een vals gevoel van veiligheid geven. Een moeilijk verhaal
dus, waardoor communicatie des te belangrijker wordt
wanneer er aanpassingen gebeuren aan verlichting.

Ben je na het lezen van dit artikel geïnteresseerd
geraakt en wil je meer te weten komen over
lichthinder en hoe jij of je gemeente of stad je
steentje kan bijdragen? Neem dan contact op met
onze lichtspecialist Robbert Schepers:
robbert@rlsd.be of via 0499 99 68 41.
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Nachtdieren
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Dieren in
het duister
Onbekend maakt onbemind: heel wat dieren
leven hoofdzakelijk ’s nachts en zijn daarom
minder bekend. Door hun verborgen levenswijze
worden ze soms geassocieerd met iets mysterieus,
kwaadaardig of duivels. Niets is minder waar
natuurlijk, er leven heel wat mooie en nuttige
nachtdieren, die speciaal aangepast zijn aan
het leven ’s nachts. Alleen al voor hen is het
beschermen van de nacht en duisternis belangrijk.
Maak hieronder kennis met enkele speciale gasten
van de nacht.

PIXABAY - S. HERMANN & F. RICHTER
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Amfibieën
Heel wat amfibieën zoals padden en salamanders zie
je ook overdag, maar toch zijn de meeste het actiefst
’s nachts. Denk bijvoorbeeld aan de paddentrek die
bij de eerste warmere, vochtige nachten in februari
op gang komt en waarbij heel wat vrijwilligers zich
inzetten om dieren veilig over de straat te zetten.
Glimwormen of vuurvliegjes
Nog zo’n tot de verbeelding sprekende soorten zijn
de vuurvliegjes die je soms als lichtjes door het bos
kan zien zweven. In feite zijn het geen vliegjes of
wormen, maar kleine kevertjes. Ze gebruiken hun licht
om mannetjes of vrouwtjes te lokken. Kunstmatige
verlichting speelt ook hen parten omdat hun lichtjes
onder straatlampen niet meer zichtbaar zijn en de
vrouwtjes daardoor geen mannelijke partner meer
vinden.
Otter
De otter is terug van weggeweest! In onze
Scheldevallei werd hij de laatste jaren al op
verschillende plaatsen gezien. Een otter spotten is
voorlopig een uitzonderlijke gebeurtenis, gezien zijn
hoofdzakelijk nachtelijke levenswijze. Veel grotere
zoogdieren zijn noodgedwongen actiever geworden
in de nacht omdat ze vroeger bestreden of bejaagd
werden. Door hun bescherming en op plaatsen waar
ze veel rust vinden kan je ze gemakkelijker overdag of
in de schemering tegen het lijf lopen.

Uilen
Uilen zijn onze roofvogels van de nacht. Ons
kleinste uiltje dat graag z’n nest in knotwilgen
maakt is de steenuil. Hij eet niet enkel muizen
maar zoekt in de weiden ook naar regenwormen
en insecten. De ogen van uilen zijn veel
gevoeliger dan die van de mens en doordat
hun oren naar verschillende kanten gericht
zijn, kunnen ze met hun fijne gehoor een beeld
vormen van waar een prooi zich bevindt in het
donker.

VILDAPHOTO - ROLLIN VERLINDE
WESLEY POELMAN

Vleermuizen
Onze enige vliegende zoogdieren zijn echte
specialisten van de nacht. Via een vernuftig
systeem van echolocatie kunnen ze zich met
ultrasone geluiden een beeld vormen van
de omgeving en insecten opsporen. Al onze
inheemse vleermuizen zijn insecteneters.
Een vleermuis eet soms wel honderden
nachtvlinders, muggen en andere insecten op
een nacht. Daarmee zijn het onze natuurlijke
insectenverdelgers. Vermoedelijk zag je ’s
zomers al eens een dwergvleermuisje in je tuin
jagen. In België leven ongeveer 20 verschillende
soorten die in de winter - wanneer er weinig
insecten te vinden zijn - een winterslaap doen.
Vleermuizen zijn extreem lichtschuw en
hebben daarom nood aan donkere zones en
verbindingsroutes in het landschap. Verlichting
aan hun verblijfplaats of op hun vaste
vliegroutes kan ervoor zorgen dat ze verdwijnen.

De kwak
De kwak is een zeldzame en vooral nachtactieve, kleine reigersoort. Hij heeft een
uitstekend gezichtsvermogen en jaagt
voornamelijk in het donker. Hij wacht doodstil
in of langs het water op zijn prooi. Overdag
verschuilt hij zich in het dicht struikgewas. Zijn
Engelse naam is ‘night heron’. Dit jaar werd er
voor het eerst een broedgeval vastgesteld van
deze bijzondere vogel aan het Donkmeer in
Berlare.
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door Robbert Schepers
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Stiltebeleving
in de Hemelse Rij
De getuigenissen spreken voor zich:

In het donker moeten onze ogen forfait geven en
staan onze andere zintuigen extra op scherp. Als je
daarnaast ook nog eens de tijd neemt om even te
vertragen en echt stil te staan bij wat je hoort, ruikt,
voelt of proeft, dan ervaar je de natuur zoals nooit
tevoren.

HERMAN DE BACKER

HERMAN DE BACKER

Samen met enkele collega’s deden we de test en
trokken bij valavond naar een unieke plek in Berlare:
de ‘Hemelse Rij’, waar we de duisternis en stilte
opzochten. Het gebied bestaat uit bos met heel wat
waterpartijen en maakt deel uit van de Reservaatzone
Donkmeer die door de natuurvereniging vzw
Durme wordt beheerd. Het is enkel toegankelijk
met gids. Gewapend met ons eigen stoeltje, bracht
natuurgids Herman De Backer ons naar een bijzonder
onaangeroerd stukje bos waar we elk ons eigen
plekje toegewezen kregen. De opdracht: Eén uur lang
moederziel alleen in het bos zitten… Maar vooral ook:
onze zintuigen laten prikkelen door de natuur.

Lotte
Ik startte deze beleving met een kinderlijk enthousiasme
dat uiteindelijk uitgroeide tot een kinderlijke verwondering.
Verwonderd heb ik zitten staren naar de zwarte silhouetten
van 2 bomen en hoe mooi deze afstaken tegenover de
blauwe sterrenhemel. Verwonderd heb ik gekeken naar
sterren en kwam ik opnieuw tot het besef dat ze echt
twinkelen. Verwonderd was ik toen ik ontdekte dat het
helemaal geen stilte-beleving was. Ik hoorde de familie
eend achter me in het water. Ik hoorde de bladeren ritselen.
Maar mijn grootste verwondering was dat er helemaal niets
hoefde, ik moest er alleen zijn. Voor mij was het een er - zijnervaring. Ik mag er zijn, een zin die ik wat vaker tegen mezelf
zou moeten zeggen…
Sebastien
Ook al zaten we in een afgelegen stukje bos, ik hoorde
nog steeds het menselijk geluid op de achtergrond: auto’s,
vliegtuigen en treinen in de verte. Op zo’n moment besef je
wel dat wij als mens toch vaak “aanwezig” zijn en daardoor
een grote invloed hebben op onze omgeving. In het begin
voelde ik me wat onwennig, maar eens de eerste sterren
begonnen te schitteren voelde ik mij vooral heel rustig, en
kon ik mijn gedachten even op een rijtje zetten. Voor zij die
even willen ontspannen, weg van alles, zeker een aanrader.
Je doet niets, maar je maakt wat mee.
Audrey
Ik ben altijd graag alleen in de natuur geweest. Anders
dan in het echte leven, in de maatschappij, zijn er geen
verwachtingen. En je hoeft mogelijke prikkels niet te
verwerken. Ik luisterde tijdens dit uur vooral naar de natuur
die zich herstelde van de verstoring die wij met ons groepje
veroorzaakt hadden. Takjes veerden terug omhoog, een
diertje bewoog opnieuw voorzichtig. Ik keek naar sterren
en proefde van de lucht. Toch was ik niet ontspannen, maar
eerder kinderlijk gespannen.

HERMAN DE BACKER

Luisteren naar het landschap

Marjoke
Vooraf had ik gedacht dat ik tot rust zou komen, maar
eigenlijk was ik die hele tijd net zeer alert. Door zo
lang stil te zitten, leken ook de dieren ons niet meer
op te merken en ervaarden we hoeveel leven er ’s
nachts is. Ik hoorde geroep van dieren in de verte,
geritsel en gescharrel vlakbij. Ik voelde dat ik daar niet
alleen was.
Stadsmens Ben
Help I'm steppin' into the twilight zone (uit een
song van Golden Earring). Toen ik als eerste werd
achtergelaten in het bos flitste die zin door mijn
hoofd. Met het vallen van de duister kwam ook de
rust. Ik voelde me nog nooit zo in harmonie met de
kosmos.
Bart
Wat op voorhand eindeloos leek, bleek verbazend
kort. Een uur stilzitten zonder iets echt te doen zoals
een boek lezen of - iets eerlijker - te instagrammen
of Netflixen, dat leek de grootste uitdaging! En
warempel in een natuurgebied dat de ‘Hemelse Rij’
wordt genoemd, een hemelse dus volmaakte plek van
geluk. We vormden in die Hemelse Rij een spontane
cirkel, op grote afstand en uit het zicht, in stilte…
en toch ook samen. Iets dat wel echt bevreemdend
aanvoelde was het tijdsgevoel. Het leek in het begin
- zoals verwacht - heel traag vooruit te gaan. Ik heb
het idee dat ik die tijd plots heb losgelaten.
Foeke
Naarmate dat het donkerder werd, voelde je de
natuur tot leven komen (geritsel, de wind door de
bomen, leven in en rond het water…). Zelf voelde ik
mij rustiger worden en kreeg ik meer aandacht voor
de vochtige geur van het bos.
Liza
Het hele gebeuren voelde opmerkelijk rustgevend
en vertrouwd aan. Waarom doen we dit niet meer?
Ik kwam zodanig tot rust dat ik mijn gevoel voor
oriëntatie en tijd verloor. Het hele uur ging heel snel
voorbij en toen we na het zitten in de duisternis in
stilte terug wandelden, had ik het gevoel dat we de
hele tijd rechtdoor liepen.

Het landschap voelen, horen en ruiken
Dat duisternis andere zintuigen extra prikkelt, bevestigt ook
Doreth Swinnen, een actieve vrouw van 60 die geleidelijk
aan blind werd tot ze zo’n 20 jaar geleden helemaal niets
meer zag. Doreth is een groot natuurliefhebber en fervent
wandelaar. Zij zet haar andere zintuigen volop in om nog
steeds te genieten van de natuur en het landschap.
Doreth: “Doordat ik geleidelijk aan blind ben geworden, heb
ik wel nog beelden in mijn hoofd van dingen die ik ooit gezien
heb. Ik weet hoe kleuren, gebouwen en bomen eruit zien.
Als ik me echter op nieuw terrein begeef, dan vraag ik aan
een begeleider om het landschap voor mij te tekenen. Dan
tekent deze persoon met mijn vinger de contouren van de
horizon, de zon, de vorm van de bergen, de bossen, rivieren,
… zodat ik me een beeld kan vormen van het landschap. Ik
vraag ook aan verschillende mensen om het landschap te
beschrijven. Want iedereen vertelt wel iets anders. De ene
heeft het over de bergen, de andere over de bloemen en nog
iemand anders vertelt welke dieren er te zien zijn. Iedereen
vertelt wat hij of zij belangrijk vindt maar dat maakt het juist
interessant. Dit zijn voor mij allemaal kleine puzzelstukjes die
een totaalbeeld vormen.
Blind zijn heeft me ook geleerd om het landschap te voelen.
De wind op je gezicht geeft aan dat je in een open landschap
zit. Lopen door kort gemaaid gras is anders dan door lang
hooigras. En is er een beekje of rivier in de buurt, dan voelt
dit vaak aan als frisser gebied. Tijdens een wandeling voel ik
ook vaak aan planten en bloemen. De vorm, textuur en de
geur zorgen ervoor dat ik me vaak wel een beeld kan vormen.
Ik merk ook dat mijn gehoor en reukzin sneller geprikkeld
worden dan bij wie wel kan zien. Zo kan ik soms zelfs een
roofvogel door de lucht horen vliegen en sta ik veel meer
stil bij specifieke geuren. Een weide met hoog gras, een
rijp graanveld, maïs, … het zijn geuren die je misschien niet
waarneemt wanneer je naar het landschap kijkt, maar die je
des te meer bijblijven wanneer je niet meer kan zien.
De natuur is niet alleen mooi om naar te kijken, maar is
zoveel meer dan dat. De geuren, geluiden en het gevoel dat
je krijgt tijdens een wandeling zijn zo divers en typerend voor
het landschap waarin je je bevindt.”

door Jan Maertens

Meer info over begeleide wandelingen in de natuurgebieden van vzw Durme vind je op
www.vzwdurme.be en via info@vzwdurme.be

door Lies Vervaet

Getuigenis
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Aan het werk in het duister
De meeste mensen associëren duisternis met de nacht, rust en slapen. Maar toch zijn er mensen die ook dan aan
het werk zijn. Absoluut vertrouwd met de duisternis zijn de jagers en de jachtwachters. Ook ‘s nachts zijn zij op
pad. In een zorgvuldig beheerd jachtgebied wordt het wild regelmatig geteld. Standaard gebeurt dit ook ’s nachts,
met gerichte lampen die vanuit de auto worden ingezet. Tegenwoordig zijn nachtkijkers in opmars. Sinds zowat
20 jaar komt de ree in onze streek voor. De gerichte jacht op deze dieren gebeurt vooral bij valavond vanop
hooggeplaatste zitjes, ‘kansels’ of ‘hoogzitten’ genoemd. Dit is voor de veiligheid: een gemiste kogel dringt zo altijd in
de grond.
We hadden een gesprek met twee geëngageerde jagers en kenners van de duisternis: Erik Van Extergem en Willy
Van Hoey.

Gesprek met Erik Van Extergem (°1958),

jager in Berlare en partner van Project Weidevogels
in de Scheldebroeken (Zele-Berlare-Wichelen)
Ik ben opgegroeid in het veld. Mijn vader was ook jager en
ik ging mee vanaf mijn 6de. Dat was een andere tijd. Toen
waren er nog stropers en veel minder predators (dieren
die andere dieren vangen om ze op te eten). Het wild dat
we vandaag schieten, hier vooral haas en fazant, zien we
als oogst. We schieten altijd een beperkt aantal zodat de
wildstand niet achteruit gaat.

Zo’n nachtelijke telling is enorm vermoeiend, maar ook zeer
verrijkend. Neem nu bijvoorbeeld de nachtelijke inspectie
van een gebied met weidevogels. De eerste die alarm
slaat is steevast de kievit. Vervolgens de fazantenhaan.
Zij waarschuwen wanneer er predatoren in de buurt zijn.
En eind december hoor je ’s nachts de vossen naar elkaar
roepen. Ranstijd! De duisternis zorgt ervoor dat we ook
roofdieren kunnen spotten die je overdag moeilijk ziet, zoals
de hermelijn, bunzing en de zeer actieve marter.

RUDI VAN ONDERBERGEN

Om hierop toe te zien, organiseren we het hele jaar door
minstens elke week een nachtelijke telling van het wild in
ons jachtgebied. In het winterhalfjaar doen we onze ronde
zelfs meermaals per week. Op basis van deze tellingen
maken we een afschotplan op. De tellingen organiseren
we altijd met de auto maar de laatste jaren vooral te voet,
meestal met 2 of 3 man. Dan zie en hoor je meer. Op één
nacht wandelen we zeker 10 km en zijn dan gemiddeld 3 uur
op pad.

Gesprek met Willy Van Hoey (°1950)

Jager in Hamme-Kastel, voorzitter Wildbeheereenheid Scaldiana en
bestuurslid Regionaal Landschap Schelde-Durme
Als kind zat ik met mijn 4 broers meer op het veld
dan thuis. Met onze jachtgroep in Kastel zijn we elke
zondagvoormiddag actief. Naast de dagen waarop we
op jacht gaan, zorgen we ook voor het beheer van ons
jachtgebied. Zo hebben we veel bomen en wel kilometers
heggen aangeplant. In 2003 kregen we met ons jachtgroepje
voor ons werk voor de natuur de ‘InBev Baillet Latourprijs’.
Mijn ervaring met de duisternis gaat tegenwoordig vooral
over de jacht vanop een hoogzit. Dit doe ik bij avondschemer
of heel vroeg in de morgen, zo’n 10 tot 20 keer per jaar en
altijd alleen. Dit zijn intense momenten, van telkens zowat 2
uur. Als stille observator voel ik me dan op mijn plaats in de
natuur. Onze jachtgroep telt 8 jagers waarvan er 3 ook op
ree jagen. Dit is vanuit de overheid streng gereglementeerd.
Dit jaar hebben we de toelating om er 7 te schieten. Dat
betekent per jager zowat 2 reeën per jaar.

’s Avonds let ik altijd op de volgorde van de geluiden die
stilvallen en de dieren die verdwijnen en verschijnen. Eerst
zwijgen de merels, vervolgens vliegen de fazanten in de
bomen op zoek naar een slaapplaats en komen de konijnen
uit hun holen. Pas dan zwijgen de zanglijsters en hoor ik de
bosuil. Soms ontdek ik een vos. Ik zag ook al bunzing, wezel,
hermelijn en soms houtsnip. De aanwezigheid van een
vos hoor je aan het geluid van de merels, zelfs welk traject
de vos volgt, je hoort dan de roep van achtereenvolgens
verschillende merels. Vanop een hoogzit zie en hoor je
altijd veel meer dan als je gewoon gaat wandelen. Ideaal is
druilerige regen omdat er dan zeker geen mens passeert.
Opvallend is ook het blaffen van reeën, een rauw geluid. Dit
is vooral een schrikreactie. In de bronst blaffen de bokken
soms tegen elkaar. Een geit heeft een eigen territorium
waarbinnen zij in de bronstijd (het midden van de zomer)
één bok duldt die op zijn beurt geen enkele concurrent
toelaat. De bezoekende bokken worden dan altijd verdreven.

PETER VAN HOEY

door Jan Maertens

Nationaal Park
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Rijzende ster
Afgelopen september zette Rivierpark Scheldevallei
een belangrijke eerste stap naar een mogelijk nieuw
lichtpunt in de toekomst. Met een sterk dossier
treden zij naar voren als kandidaat Nationaal Park.
In 2023 deelt Vlaanderen die erkenning uit aan drie
stukken topnatuur. En die is er in overvloed langs de
Schelde en haar bijrivieren! Dankzij het Sigmaplan en
de inspanningen van heel wat partners en vrijwilligers
komt almaar meer ruimte vrij waar typische
riviernatuur zich kan ontwikkelen. Zo ontpopt de
Scheldevallei zich tot een rijzende ster in Vlaanderen.

Rivierpark Scheldevallei heeft een enorme rijkdom aan
natuur, waarin zeldzame fauna en flora te vinden zijn.
Maar liefst 76 procent van de natuurkern en de zone voor
natuurontwikkeling is biologisch waardevol of biologisch
zeer waardevol volgens de meest recente versie van de
Biologische Waarderingskaart. De getijdennatuur met
typische slikken en schorren en de zoute, brakke en zoete
zones zijn uniek in Europa. Hier leeft alles op het ritme van
eb en vloed. Bovendien ontdekken steeds meer mensen het
grondig uitgebreide wandel- en fietsnetwerk, de charmante
dorpen en het bijzondere erfgoed.
Bij de groei naar een Nationaal Park zullen de ontwikkeling
en promotie van toerisme en recreatie nog meer centraal
staan. Daarom wordt nu al gewerkt aan goed gekozen internationale - onthaalpoorten om de kwetsbaarheid
van de natuur te beschermen en de draagkracht niet te
overschrijden. De ontsluiting van de natuurgebieden zal
vooral verlopen via de (kunst)steden Gent, Dendermonde,
Lokeren en Antwerpen en er is een glansrol weggelegd
voor de kastelen van ‘Van Steen tot Steen langs de Schelde’,
de abdij van Hemiksem en De Schorre/Watersportbaan
Hazewinkel. Uit onderzoek blijkt dat nu al bijna zeventig
procent van de inwoners achter de ambitie van een
Nationaal Park staat. Een mooi cijfer dat we zelfs nog hopen
te verhogen in de toekomst.

Speciaal voor dit themanummer rond duisternis trakteren we
jou op enkele prachtige beelden uit Rivierpark Scheldevallei
in de ochtendschemering of bij het vallen van de avond. Een
mooier moment kunnen we ons bijna niet inbeelden om te
genieten van de natuur, het formidabel kleurenpalet en de stilte.

Duisternis als (toeristische) troef
Naast de natuurwaarden kan een nationaal park nog andere
troeven hebben, zoals stilte en duisternis. Interessant zijn
bijvoorbeeld de ‘Dark Sky Parks’, gebieden waar de duisternis
behouden blijft en waar bezoekers ‘s nachts welkom zijn om die
duisternis te beleven en de sterrenhemel te bewonderen. Het
Nationaal park Lauwersmeer in Nederland is er daar een van,
terwijl onze Noorderburen net als wij erg hoog staan op het
lijstje van landen met de meeste lichtervervuiling ter wereld.
In onze regio vormt de Scheldevallei een iets donkerder lint
tussen de felverlichte steden. Dit is een troef die met wat
extra inspanningen nog versterkt kan worden. Ervaringen
uit bestaande dark sky parks leren dat investeringen in het
behoud van duisternis dubbel terugverdiend worden via
toerisme, ook in het niet-toeristische seizoen zoals de winter.
Het zou heel wat Vlamingen de kans geven om opnieuw kennis
te maken met de wondere wereld van ons universum.
Donkere verbindingszones in de vallei zijn trouwens van vitaal
belang voor heel wat fauna en flora. De nodige aandacht voor
duisternis in sterke, gebiedsgerichte visies kunnen voor hen
het verschil betekenen tussen leven en dood.

Wat is een Nationaal Park
Vlaanderen?
Een Nationaal Park Vlaanderen (ook kortweg
‘Nationaal Park’ of ‘Park’ genoemd) is een erkend,
geografisch afgebakend gebied van voldoende
grote omvang met een uitzonderlijke natuurwaarde en een internationale uitstraling. Het beheer
is gericht op het bereiken van een duurzame bescherming en ontwikkeling van landschapsecologische processen en de bijhorende ecosystemen,
habitats en soorten tezamen met de gebiedscoalitie. Het unieke natuurlijke milieu, landschap
en erfgoed bieden mogelijkheden tot toeristisch
recreatieve ontwikkeling en promotie, echter
steeds binnen de draagkracht van de natuur en
haar omgeving.
Bron: Natuur en Bos van de Vlaamse overheid

Op weg naar Nationale Parken

JURY
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Volg onze kandidatuur tot Nationaal Park op de voet via www.rivierparkscheldevallei.be,
facebook.com/rivierparkscheldevallei en instagram.com/rivierparkscheldevallei

FASE 3 BEOORDELINGSFASE

JURY

Indienen
kandidatuur

FASE 2 PLANFASE

door Marjoke Lanckriet

APRIL 2021
FASE 1 SELECTIEFASE

Wat staat ons nu te wachten? Een onafhankelijke jury van
experten uit binnen- en buitenland zal de kandidatuur van
het Rivierpark beoordelen. Eind dit jaar valt de beslissing.
Kandidaten die voldoen aan de vooropgestelde criteria,
stromen door naar de planfase, waarbij een masterplan en
operationeel plan worden opgesteld. Die worden opnieuw
voorgelegd aan een jury eind volgend jaar. Midden 2023
volgt de toekenning van de labels Nationaal Park Vlaanderen
of Landschapspark.

Oproep

KRIS VERVAEKE

Zelf aan de slag
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Op verkenning in het duister
BERT WILLAERT

Duisternis heeft de natuur zoveel te bieden. Dieren
gaan op pad, planten en bloemen komen tot rust.
Ook voor de mens is de duisternis een ideaal moment
om de natuur in al zijn pracht waar te nemen.
Een paar tips om volop te genieten van de schoonheid
van duisternis.

Nachtvlinders tellen
Gele eenstaart

BERT WILLAERT

Zeg het woord “vlinders” en men denkt aan kleurrijke
exemplaren die zich overdag nestelen op heerlijk ruikende
bloemen en planten. Niet enkel overdag, maar ook ’s nachts
kan je een waar vlinderspektakel waarnemen, namelijk dat
van nachtvlinders.
In België leven ca. 2500 soorten nachtvlinders. Dat is best
een groot aandeel van onze totale biodiversiteit. Eén op 15
diersoorten in ons land is dus een nachtvlinder. Zelfs in kleine
tuinen kan je al snel 100 verschillende soorten nachtvlinders
terugvinden. Elk jaar wordt wel een nieuwe soort gevonden:
door de klimaatverandering, maar ook omdat steeds meer
mensen gecharmeerd worden door de geweldige diversiteit
en schoonheid van nachtvlinders.

Door op een donkere plaats een lamp neer te zetten,
worden meestal veel soorten nachtvlinders aangetrokken.
De vlinders komen op het licht af, blijven vaak even wild
heen en weer vliegen en gaan dan in de buurt van de
lichtbron zitten. Op een warme zwoele avond kunnen op
deze manier honderden vlinders worden gelokt.
Om de vlinders goed te kunnen bekijken wordt meestal een wit
laken op de grond gelegd of wordt dit verticaal opgespannen
vlakbij de lichtbron. Tegen deze witte achtergrond gaan de
vlinders rustig zitten en zijn ze goed te zien.

Groot avondrood

BERT WILLAERT

Ben jij ook benieuwd om de onbekende diversiteit in jouw
tuin, park, speelplaats op school te ontdekken? Aan de hand
van lichtbronnen, die nachtvlinders aantrekken, kan je heel
eenvoudig nachtvlinders lokken en inventariseren.

Bonte bessenvlinder

PIETER SIMONS

Nachtvlinders worden aangetrokken door UV-licht van de
vlinderteller, en via een trechter komen ze terecht in een kist.
Als alles goed gaat, zitten er in de ochtend vele tientallen of
honderden nachtvlinders in de teller. Je kan ze dan rustig
bekijken, fotograferen en weer vrijlaten. Want eens de zon
's ochtends opkomt, willen ze het liefst van al wegvliegen en
zich verstoppen in het struikgewas.
door Barbara Depril

KRIS VERVAEKE

Mag het wat professioneler? Dan kan je de nachtvlinderteller
van LABIOMISTA uitlenen. Dit 24 hectare park in Genk is
door Koen Vanmechelen omgevormd tot een evoluerend
kunstwerk over de mix van het leven. Een plek waar cultuur
en natuur, kunst en wetenschap samenkomen en waar
bioculturele diversiteit centraal staat. Sinds augustus kan je
er een nachtvlinderteller uitlenen, om een licht te schijnen op
dat wat meestal verborgen blijft.

Scholen, gezinnen en verenigingen kunnen de nachtvlinderteller uitlenen gedurende een week aan € 30
via www.labiomista.be

GREG RAKOZY

Sterren spotten
Sterren spotten spreekt vaak tot de romantische verbeelding, maar vergt toch enige voorbereiding
en misschien zelfs ervaring. Je ziet namelijk niet elke nacht even veel sterren.
10 tips om de mooiste sterren te spotten in de nacht:

1. Zoek een donker plekje – dit lijkt misschien makkelijk,
maar het zal je verbazen hoe moeilijk het is om een
plekje met zo weinig mogelijk lichtvervuiling te vinden.
Trek naar het platteland, een bos of een natuurgebied
met zo weinig mogelijk kunstmatig licht in de buurt. Op
de website darksitefinder.com kan je via kleurindicaties
zien welke plekjes het minst verlicht zijn.
2. Kijk vooral richting het zuiden, daar zie je de meeste
sterren.

5. Neem je tijd: laat je ogen eerst een paar minuten
wennen aan het donker. Na een tiental minuutjes zal je
merken dat je veel meer kan waarnemen.
6. De Poolster, Orion, de grote of kleine Beer, … ken jij ze
allemaal? Er bestaan heel wat apps zoals Sky View en
Star Walk die je helpen om sterren en sterrenbeelden te
herkennen.
7. Wil je net dat tikkeltje meer zien? Gebruik dan een
telescoop of verrekijker. Een telescoop laat je best eerst
even afkoelen want warme lucht vertroebelt het beeld.
Een verrekijker kan je overdag al goed scherpstellen op
een ver verwijderd object.

3. Trek erop uit bij een heldere hemel wanneer er geen
wolken zijn die het zicht belemmeren.
4. Vermijd volle maan: deze geeft zoveel licht dat je de
sterren moeilijk kan waarnemen.

8. ’s Nachts kan het behoorlijk afkoelen. Als je echt veel
sterren wil spotten, moet je hier de tijd voor nemen.
Voorzie daarom een warme trui of jas en eventueel zelfs
een muts en sjaal. En waarom geen slaapzak of extra
deken om het lekker warm te hebben?

KLEMEN VRANKAR

9. Vermijd stoffige of vochtige omgevingen. Die partikels
versterken de luchtvervuiling.
10. Ideale spotlocatie in de buurt: De vele dijken langs de
Schelde zijn een oase van duister en stilte. In Hamme
bevindt zich, tussen twee veren over de Schelde, het
natuurgebied in ontwikkeling ‘Scheldevallei MoerzekeKastel’.
door Barbara Depril

Zet je zintuigen op scherp
tijdens een nachtwandeling
Wandelen doen we sinds Corona met z’n allen meer dan
ooit, maar heb je al eens uitgeprobeerd hoe wondermooi
een nachtwandeling kan zijn? Een nachtwandeling is een
bijzondere ervaring die je écht eens moet uitproberen. Alles
vertraagt en verstilt. Je zintuigen die overdag ondergeschikt
zijn aan je ogen, staan ’s nachts op scherp. Je hoort, ruikt en
voelt zaken die je overdag ontgaan. En eens je ogen wennen
aan het duister, wordt ook het ongeziene waarneembaar.

Tips voor een magische nachtwandeling

LARS SOERINK

x Maak de wandeling al eens overdag, of ga wandelen in
een gebied dat je kent. In het donker ziet alles er anders
uit, waardoor het lastiger is om herkenningspunten te
vinden.
x Een nachtwandeling maak je het best over rustige
asfaltweggetjes of fietspaden in buitengebieden.
Bospaden zijn niet aan te raden. Je struikelt al snel over
een boomwortel of kuil, en je hebt meer aandacht voor
je voeten en het observeren van het pad dan voor de
omgeving.
x Zorg dat je zichtbaar bent. De mooiste ervaring is om
zonder licht te wandelen, maar zorg wel dat je zelf
zichtbaar bent voor automobilisten. Hang bijvoorbeeld
een rood fietslampje aan je rugzak of draag een
reflecterend hesje of armband.

x In het donker staan je andere zintuigen op scherp en hoor
je veel meer omgevingsgeluiden dan overdag. Probeer
die stilte ook te bewaren zodat je geen mensen en dieren
stoort.
x Neem een zak- of hoofdlamp met reservebatterijen mee,
maar gebruik die zo min mogelijk. Elke keer dat je je
zaklamp aan en uit doet, moeten je ogen wennen aan
het licht en donker, waardoor je minder ziet. Probeer je
nachtwandeling bij volle maan te plannen. Dan zie je in
het maanlicht al veel meer.
x De nachten kunnen soms verrassend fris zijn dus voorzie
een extra trui en/of jas, en eventueel een muts en sjaal.
x Ga bij voorkeur niet alleen, maar met een groepje op pad.
Dan is er altijd iemand in de buurt als er wat gebeurt en
het is nog gezellig ook!

Uitgestippelde routes
voor nachtwandelingen
x Gratis te downloaden op www.antwerpnightwalks.be
x De publicatie “Te Pas/Onpas: Architecturale
Nachtwandelingen”, te bestellen bij
www.oktoberpublications.com. In deze publicatie
worden acht Antwerpse stadswijken gedocumenteerd.
door Barbara Depril

Mijn dagboek
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WIM PLAETINCK

Wat doe jij, Kristel Clerinck?
( 1 ) Ik kom dagelijks naar het werk met de fiets. Dit is uiteraard goed voor het milieu, maar het
helpt me ook om mijn hoofd leeg te maken én om mijn conditie op pijl te houden. In mijn vrije
tijd doe ik aan ballroom en latin dans, dus mijn dagelijks fietsritje van 11km werk ik in sneltempo
af om scherp te blijven.

( 3 ) Nieuwe collega’s probeer ik zo goed mogelijk te ontvangen zodat zij zich
snel vertrouwd voelen op hun nieuwe werkplek. De weken voorafgaand aan de
opstart van een nieuwe collega, gebeurt er dan ook heel veel achter de schermen.
Ik maak het contract aan, zorg voor het nodige ICT-materiaal zoals een laptop,
extra scherm, klavier, … zorg voor een toegangsbadge, de nodige logins voor de
programma’s waarmee we werken etc. De nieuwe collega ontvangt van mij ook
een personeelsmap met alle praktische informatie zoals de huisregels, hoe kan je
printen, hoe schakel je de VPN-verbinding in om van thuis te werken, hoe zet je het
alarm aan en uit, … Op die manier hebben nieuwe collega’s vanaf de eerste dag het
nodige materiaal én uitleg om aan de slag te kunnen zonder extra kopzorgen.

( 4 ) Ook collega’s die hier al lang in dienst zijn, help ik regelmatig met hun
vragen. Soms hebben zij vragen over hun vakantiedagen, het opnemen van
ouderschapsverlof of tijdskrediet, een gewijzigde gezinssituatie of andere. Ik
probeer hen altijd zo snel mogelijk een correct antwoord te bezorgen en stem
hiervoor ook regelmatig af met ons sociaal secretariaat.

WIM PLAETINCK

WIM PLAETINCK

( 2 ) Ik ben verantwoordelijk voor de personeelsadministratie. Dat wil zeggen
dat ik insta voor het ontvangen van sollicitanten, het opmaken van nieuwe
contracten, ik zorg voor de maandelijkse loonverwerking en vorm de schakel
met ons sociaal secretariaat. Ik werk nauw samen met mijn collega Nina
Vasadze die instaat voor de boekhouding en projectadministratie. Samen
vormen wij de ondersteunende diensten van ons Regionaal Landschap.

WIM PLAETINCK

Thuiswerk is in onze organisatie mogelijk, maar toch vind ik het fijn om aanwezig te zijn op
kantoor. Je maakt sneller een babbeltje met collega’s en voelt op die manier ook sneller aan hoe
het met iemand gaat.

( 5 ) Naast al deze administratie ben ik ook heel blij dat ik regelmatig kan zorgen voor een warm gebaar. Ik hecht veel belang
aan een hoog “EQ-level” (emotionele intelligentie) omdat dit de fundering en de lijm is van een goed team. Een bloemetje voor
collega’s die langdurig afwezig zijn, dat haal ik met veel plezier, en wanneer ik verjaar trakteer ik de collega’s op versgebakken
taarten. Collega’s het gevoel geven dat ze gewaardeerd worden, dat zorgt voor warmte in een organisatie en een fijne
werksfeer!
Wie ooit al belde naar, of langskwam bij Regionaal Landschap Schelde-Durme maakte allicht al kennis met Kristel
Clerinck, onze goedlachse collega die ervoor zorgt dat collega’s, maar ook partners, vrijwilligers, stagiaires en
sollicitanten een warm onthaal krijgen.

Natuurhoekje
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Ooit dronk vee uit poelen, hielden meidoornheggen koeien en schapen
in de weide en bakenden knotbomen percelen af. Maar alternatieven
deden hun intrede en verdrongen deze natuurpareltjes stelselmatig
uit ons landschap. En dat is zonde. Want zulke landschapselementen
bieden niet enkel beschutting en voedsel aan dieren, ze maken ons
landschap ook mooier en klimaatrobuuster. Help jij het tij te keren?
Dat kan door kleine landschapselementen (KLE’s) zoals knotbomen,
hoogstamboomgaarden, heggen, houtkanten en poelen op jouw grond
te voorzien of te herstellen. Je kan hiervoor gratis advies krijgen bij
het Landschapsloket van Regionaal Landschap Schelde-Durme, dat je
ook helpt bij de begeleiding en uitvoering van je plannen en mee zoekt
naar subsidiemogelijkheden voor jouw project. Zulke subsidies kunnen
oplopen tot 70 procent van het totaalbedrag.

JOSE LUIS SANCHEZ PEREYRA

Gratis advies via
het Landschapsloket

De kat in ’t donker knijpen
Heb je wel eens stiekem iets gedaan dat
het daglicht niet mocht zien?
Of misschien kon het wel maar was het pas
in de veilige geborgenheid van het duister
dat je …
BAF! Spotlights erop, volle faar!
Weg sfeer. Adiós vakantielief. Stel je voor.
Ach wat, er zwemmen nog veel vissen in
de zee.

Ons werkingsgebied is verdeeld onder onze landschapsmedewerkers.
Zo is er per gemeente een contactpersoon. Je vraag komt dus
meteen terecht bij de juiste persoon. Hieronder kan je zien wie jouw
contactpersoon is.

Maar voor de bewoners van onze
snippertjes natuur valt relativeren niet
langer mee. Gebroken glimwormhartjes,
uitgeputte nachtvlinders en
gedesoriënteerd vogelvolk zien we niet op
reality tv.
Niemand ziet het en niemand weet het,
maar overal loert het gevaar voor deze
onmisbare blokjes in de grote jengatoren
die onze wereld draagkracht geeft.
Maar ook jij profiteert ongetwijfeld van
een milde detox na jaren van blootstelling
aan lichtpollutie!
Pompt je hart al hijgend bij de gedachte
aan alleen al even stil te zitten diep het
donkere bos? Huiver je bij de gedachte
aan het ontbreken van prikkels en aan de
confrontatie met de ruis in je hoofd?
Ga lekker tasten in het duister. Leer weer
luisteren en onderdruk het verlangen om
op je tocht door het donker
tididididie
je kat te
MIAUW!
door Robin Van Heghe

Tot gauw?
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Klimaatwandelingen met gids
Gratis op pad met onze

klaar voor het klimaat

klimaatgidsen

Samen met de natuur keren we het tij!

Wil jij weten wat er allemaal staat te gebeuren in de
overstromingsgebieden in jouw gemeente? Wil jij het gebied wel
eens bekijken door de bril van een ervaren gids? Wandel dan in
november, december, januari en februari mee en ontdek het effect
van de klimaatverandering op de Schelde. Ontdek de exacte data
en locaties op https://life-sparc.eu/kalender

Knotters gezocht!

Colofon

#ikhouvanmijnstreek is een gratis magazine van Regionaal
Landschap Schelde-Durme en verschijnt 2 keer per jaar.
Met de steun van de Provincies Oost-Vlaanderen en
Antwerpen zetten we ons samen, met vele partners, in
voor landschap, natuur en erfgoed in 22 gemeenten
langs Schelde & Durme.

Thuis ontvangen?

Stuur een mailtje naar communicatie@rlsd.be met jouw naam
en adres en ontvang dit magazine gratis bij jou thuis.

Meer nieuws?

Schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief via www.rlsd.be
of volg ons op www.facebook.com/ScheldeDurme
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Knotbomen zijn van onschatbare waarde voor de natuur. Zij
hebben echter een regelmatig beheer nodig. Afhankelijk van
de boomsoort moeten knotbomen elke 5 tot 9 jaar geknot
worden. Dankzij het project Houtzoekers koppelt Regionaal
Landschap Schelde-Durme knotters (houtzoekers) aan eigenaars
van knotbomen. De knotters (houtzoekers) onderhouden de
bomen gratis en krijgen als tegendienst het brandhout mee naar
huis.

Contact

Markt 1
9230 Wetteren
info@rlsd.be
09/210 90 50

Met dank aan

De Provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen, de
Vlaamse Overheid, Europa en onze 22 aangesloten
gemeenten en steden voor hun financiële steun en de
fijne samenwerking.

Wil jij ook graag knotten en heb je al wat ervaring? Surf dan naar
www.goedgeknot.be en registreer je als houtzoeker.
Wil je graag leren knotten? Volgende winter organiseren wij
opnieuw cursussen voor beginners. Neem contact op met ons via
goedgeknot.be en laat ons weten dat je interesse hebt!

Deze medewerkers van Regionaal Landschap ScheldeDurme voor hun bijdrage aan de artikels in dit magazine: Jan
Maertens, Robbert Schepers, Lies Vervaet, Marjoke Lanckriet,
Robin Van Heghe, Sebastien Leys en Barbara Depril.

Knotbomen komen in aanmerking om geknot te worden als de
takken minstens 5 jaar oud zijn. Heb jij zo minstens 5 bomen staan
in een landschappelijke omgeving?
Dan kan je je bomen ingeven via goedgeknot.be zodat deze
geknot kunnen worden door onze houtzoekers.

Volgende organisaties en websites die voor input
zorgden voor dit magazine: LABIOMISTA, TheHike.nl,
wandelmagazine.nu en Bosgroep Oost-Vlaanderen.
Voor de foto’s en infographics:
Vildaphoto, Unsplash, Wim Plaetinck, Herman De Backer,
Rudi Van Onderbergen, Peter Van Hoey, Kris Vervaeke etc

Alle info: www.goedgeknot.be - Sebastien@rlsd.be

Meer info via www.rlsd.be
klaar voor het klimaat

#ikhouvanmijnstreek

JOUW FOTO IN DIT MAGAZINE EN DE BEELDATABANK VAN REGIONA AL LANDSCHAP SCHELDE-DURME?
STUUR EEN MAILTJE NA AR COMMUNICATIE@RLSD.BE MET ALS ONDERWERP “FOTOGRA AF” !

NIEUW!
Verhalen bij Stille Waters in het landschap
– Fietsen in Wichelen en Schoonaarde
Onze waterrijke regio wordt niet alleen gekenmerkt door grote stromen, maar ook door talrijke kleine stilstaande
waterpartijen. De stille waters liggen er niet zomaar, maar vervulden in het verleden belangrijke functies: als walgracht
bij een imposante hoeve, als visvijver voor een abdij of als poel om vlas in te roten. Helaas verdwenen deze kleine
landschapselementen de afgelopen decennia met rasse schreden. Niettemin hebben kleine waterpartijen vandaag en in de
toekomst een rol te spelen in de strijd tegen de klimaatverandering en de biodiversiteitscrisis.

De nieuwe brochure “Fiets langs Stille Waters in Wichelen en
Schoonaarde” brengt je langs stille waters in onze regio. Via de
ErfgoedApp die je gratis kan downloaden, ontdek je bijhorende
verhalen die schuilgaan achter deze waters.

De fietsbrochure is te verkrijgen
bij de verschillende toeristische diensten in onze regio
op aanvraag: ioedscheldedurme@rlsd.be
of online samen met onze andere fiets- en wandelbrochures:
www.rlsd.be/fiets-en-wandelbrochures.
Surf er meteen naartoe door het inscannen van volgende QR-code

•
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