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4. GEZOCHT: STILTE
Over hoe stilte een schaars goed 
wordt in Vlaanderen >>

7. LICHTJES VAN DE SCHELDE
Over hoe kunstlicht de rust van 
dieren verstoort >>

8. KUUR NATUUR
Over wandelen op voorschrift >>

10. DIY WILGENHUT
Over hoe je zelf een stilteburchtje 
bouwt >>

11. BEZINNING
Over hoe begraafplaatsen groene 
rustpunten worden >>

12. KAPELLEKESGANGERS
Over kapellen als stille getuigen >> 

13. FIETSEN LANGS ERFGOED
Over de gratis routes binnenin! >>

14. KIEMRUST
Over geduldige zaadjes >> 

16. GETUIGENISSEN
Over de rustigste plekjes in de 
Scheldevallei >> 

19. DAGBOEK

Over onze multigetalenteerde 
collega Audrey >> 

Beste lezer,

Was u vandaag al op een plek waar het stil was – écht helemaal stil? Velen 
van ons zijn immers de hele dag door omgeven door achtergrondgeluiden. 
Je bent je er zelfs niet altijd meer van bewust – denk maar aan het 
constante gezoem van je laptop. 

Ook in de buitenlucht is stilte een bedreigd goed, zeker in het dichtbevolkte 
Vlaanderen. Toch is het een belangrijke bron van leefkwaliteit. We voelen 
het zelf aan en wetenschappelijk onderzoek bevestigt het steeds meer: 
stilte en rust hebben een heilzame werking op onze mentale gezondheid!

Stilte en rust wordt door de meeste mensen geassocieerd met het 
platteland en open ruimte. Het is dan ook één van de belangrijke waarden 
die we als Regionaal Landschap willen koesteren en zoveel mogelijk 
bewaren en beschermen. 

We kozen ‘Stilte en Rust’ als thema van deze landschapskrant. Je leest 
onder andere waarom voldoende stilte niet alleen levensnoodzakelijk 
is voor onszelf, maar ook voor de natuur (bijvoorbeeld voor trek- en 
broedvogels). We zoomen in op enkele rustpunten en bezinningsplekjes 
in ons landschap en je kan ook zelf de handen uit de mouwen steken en je 
eigen ‘stilteburchtje’ bouwen. 

Hopelijk vind je een rustig plekje om in dit nummer van de landschapskrant 
te duiken! Veel leesplezier!

 

Riet Gillis, voorzitter Regionaal Landschap Schelde-Durme
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Grootoor in winterslaap
SSSSSST. . .DEZE TWEE GROOTOORVLEERMUIZEN GENIETEN VAN DE RUST EN STILTE ONDERGRONDS 
VILDAPHOTO – YVES ADAMS
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STIEKEME STILTE. In de lente en zomer 
liggen ze er weelderig bij met hun 

kleurrijke bloemen in allerlei vormen en 
maten. In de herfst en winter lijken ze 

hun glans verloren, maar niets is minder 
waar... Dankzij uitgekiende mengsels zijn 

op graslanden ook in de vroege herfst 
nog bloemen aanwezig, waardoor vogels 

met plezier blijven terugkomen om te 
snoepen van zaden en gewassen. Zelfs in 

hun guurste vorm, uitgebloeid, verdord 
en ondergesneeuwd, maken soorten als 
hazen en fazanten dankbaar gebruik van 

de hapjes en verstopplekjes die de fauna-
akkers hen nog steeds bieden. Al zal je 

heel goed moeten kijken om ze te zien...



Daarnaast ijvert Provincie Oost-Vlaanderen voor de 
erkenning van (een deel van) de Moervaartvallei als officieel 
stiltegebied. Dit gebied strekt zich uit langs beide kanten 
van de Stekense Vaart en omvat het natuurgebied Fondatie 
van Boudelo, beheerd door vzw Durme. Als je al eens wil 
proeven van deze stille omgeving, kan je het stiltepad 
langs de oevers van de vaart volgen, waarbij gedichten van 
Stekense dichters de aandacht vestigen op de poëzie van 
het landschap.

Doe-tip

Op zondag 25 oktober organiseert vzw Waerbeke de 'Dag 
van de Stilte'. Vzw Durme voorziet ter gelegenheid een 
stilteactiviteit in het natuurgebied Fondatie van Boudelo 
(Sinaai, Sint-Niklaas) i.s.m. de Provincie Oost-Vlaanderen, 
het Open ruimteproject Moervaartvallei en vzw Waerbeke. 
Info: www.vzwdurme.be en www.portaalvandestilte.be.

Wie stilte en rust wil opzoeken in Vlaanderen, kan daarvoor 
naar een erkend stiltegebied trekken. Het achtergrond-
geluidsniveau bedraagt daar maximaal 35 à 40 decibel. 
Er is dus geen totale afwezigheid van geluid, maar eerder 
een aangenaam geheel van geluiden. Deze geluiden zijn 
gebiedseigen, denk bijvoorbeeld aan ruisende bomen, 
tsjirpende krekels of een tractor in de verte. Ze worden 
daarom niet als storend ervaren.
 
Slechts negen gebieden in heel Vlaanderen kregen het 
kwaliteitslabel 'stiltegebied' uitgereikt. Momenteel telt 
het Regionaal Landschap Schelde-Durme er een van: het 
Stiltegebied aan de Schelde-oevers in Bornem (Provincie 
Antwerpen), dat sinds 2010 officieel erkend is. In dit gebied 

van 14 km² overheersen natuurlijke geluiden en je kan er 
heerlijk ontspannende stiltewandelingen maken langs dijken, 
wielen, slikken, schorren en broekbossen. 

Kalkense Meersen en Moervaartvallei: 
toekomstige stiltegebieden?

Ook in Oost-Vlaanderen kunnen rustzoekers terecht voor een 
moment van stilte en ontspanning. Naast het reeds erkende 
stiltegebied Dender-Mark maken nog twee gebieden zich op 
om het officiële kwaliteitslabel te krijgen. Het natuurgebied 
Kalkense Meersen is momenteel al aangeduid als potentieel 
stiltegebied. Een stiltewandeling van bijna 10 km loodst je 
langs dit uniek meersengebied aan de Schelde.

Op zoek naar
stilte in Vlaanderen
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door Jan Maertens & Helena Tessens
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Schaars

In het spoor van een 
Stiltegids

In 2010-2011 was ons Regionaal 
Landschap nauw betrokken bij de 
erkenning van het Stiltegebied 
Bornem. We organiseerden onder meer een 
opleiding voor stiltegidsen en creëerden twee 
educatieve koffers die helpen om de stilte nog intenser 
te beleven. Met de wandelbrochure kan je er ook 
op eigen houtje op uit trekken. Een gratis exemplaar 
bemachtig je bij Toerisme Klein-Brabant, Gemeente 
Bornem, De Notelaer - Trefpunt aan de Schelde, 
Streekmuseum De Zilverreiger en ons Regionaal 
Landschap. 

Op verkenning in Kalkense 
Meersen Donkmeer

Amper een jaar na verschijning was 
de voorraad brochures rond het 
prachtige gebied 'Kalkense Meersen 
Donkmeer' al uitgeput! Bij de herdruk 
werden de vier uitgewerkte wandel- en fietsroutes met 
onze medewerking uitgebreid tot maar liefst 15 tips. Je 
gratis exemplaar haal je op bij de toeristische dienst van 
de gemeenten Berlare, Laarne, Wetteren en Wichelen.

Genieten langs trage 
wegen

Trage wegen nodigen als geen ander 
uit om even te ontsnappen aan de 
drukte van alledag. Slingerend door 
het landschap loodsen ze je op 
verkeersluwe wijze van A naar B.  
Maar ook in dorpskernen of 
steden bieden ze een welgekomen 
alternatief om winkels, scholen of 
kantoren te bereiken. RLSD biedt 
heel wat brochures aan met wandelroutes langs 
trage wegen. Ontdek ze op www.rlsd.be > publicaties!
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In het dagelijkse leven worden we voortdurend geconfronteerd met geluid: een zoemende pc, voorbijrazend 
verkeer of een grasmaaier in de verte. We zijn er ons vaak niet eens van bewust, tot het geluid wegvalt. Corona 
deed de voortdurende stroom aan prikkels plots ophouden en maakte ons attent op hoe natuurlijk, maar ook 

ongewoon stilte is. Stilte wordt stilaan een schaars goed dat bescherming nodig heeft.  

https://issuu.com/rlsd/docs/wandelen_in_de_kalkense_meersen_herdruk2019_lr
https://issuu.com/rlsd/docs/rlsd_wandelbrochure_bezenkoek_hr-ne
https://www.vzwdurme.be/index.php/act/act-2/icalrepeat.detail/2020/10/25/660/-/corona-proof-dag-van-de-stilte-in-de-fondatie-van-boudelo
http://portaalvandestilte.be/
https://issuu.com/rlsd/docs/brochure_stiltewandeling_-_herdruk
https://www.rlsd.be/gratis-downloads/fiets-en-wandelbrochures/5826


Een fijne rustplaats: ook jij kan 
helpen!

1. Voelt het te druk?  
Kom een andere keer terug of bezoek een 
natuurgebied in de buurt.  

2. Houd je hond aan de leiband, ook al is hij goed 
getraind. Veel in het wild levende dieren zien in 
jouw aardige viervoeter immers een roofdier. Van 
hen wegvluchten vraagt veel kostbare energie en 
soms laten ze hun nest of jongen achter. Dieren 
die te vaak verstoord worden, zullen uiteindelijk 
voorgoed vertrekken uit het natuurgebied, terwijl 
dat net de plekken zouden moeten zijn waar ze 
nog rust kunnen vinden in ons drukke landschap. 
Bovendien zijn die plekken schaars geworden: 
amper 3 % van Vlaanderen is natuurgebied. Laat 
je hond ook niet spelen in waterpartijen. Hij 
stoort watervogels en kleine amfibieën die zich 
schuilhouden en eitjes leggen. 

3. Laat geen afval achter. 

4. Pluk geen planten en beschadig geen bomen.  
In natuurgebieden is de vegetatie beschermd. 
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Ook de natuur heeft nood aan stilte en rust. Aandacht 
hiervoor maakt vaak het verschil tussen leven en dood 
voor dieren. De Sigmagebieden in Rivierpark  
Scheldevallei leveren hieraan een belangrijke bijdrage.

Wist je dat onze Scheldevallei een echte magneet is voor 
vogels? Ze overwinteren hier, komen broeden in de zomer of 
houden een tussenstop op hun loodzware trektochten van 
en naar het Hoge Noorden. Wat de reden van hun bezoek 
ook is: voldoende rust is telkens essentieel. Zo zal hun 
energiepeil bepalen of ze hun jongen kunnen grootbrengen 
en of ze de lange trektochten zullen overleven. 

Precies om die rust te bewaken, is sinds 1979 de Europese 
Vogelrichtlijn van kracht. Die vraagt alle lidstaten zones af 
te bakenen waarin ze beschermde vogels in stand houden. 
Ook in Vlaanderen vind je zulke vogelrichtlijngebieden, van 
het Zwin tot de Mechelse heide. Veel projectgebieden van 
het Sigmaplan in de Scheldevallei zijn beschermde gebieden 
waar vogels in alle rust kunnen broeden. 

In de eerste plaats beschermt het Sigmaplan Vlaanderen 
beter tegen overstromingen van de Schelde en haar 
zijrivieren, maar tegelijk krijgt ook zeldzame riviernatuur 
een zetje. Vogels beschouwen al die gebieden, verbonden 
door een rivier, als één groot leefgebied. Zoals de woudaap, 
onze kleinste reiger, die als nestplaats een rustig plekje in 
het riet verkiest. Aangepaste werken worden uitgevoerd 
om het hem naar z’n zin te maken. En kijk, in de Polders 
van Kruibeke is hij nu al een vaste zomergast. Doordat 
de woudaap een 'paraplusoort' is, profiteren ook andere 
soorten mee van deze ingrepen. De laatste jaren worden 
in de Sigmagebieden dan ook steeds meer trek- en 
broedvogels gespot. Met dank aan de rustige en waterrijke 
gebieden die voor hen een must zijn!

Investeren in de toekomst

Heel wat Sigmagebieden zijn nog in volle ontwikkeling, zoals 
de LIFE Sparc-gebieden die met Europese steun uitgewerkt 
worden in Bornem, Dendermonde, Hamme, Temse en 
Waasmunster. Door werkzaamheden kan je sommige 
gebieden (nog) niet in. Maar wees gerust: je geduld zal 
beloond worden met een mooiere en veiligere omgeving! 
De actuele stand van de werken per gebied kan je checken 
via www.sigmaplan.be.

met dank aan Evelien de Munter

Als rust een 
noodzaak is

6

Stilteverstoring

Verlichting heeft ons leven gemakkelijker gemaakt in het  
donker. Maar het heeft ook een keerzijde. In België is er 
nergens nog natuurlijke duisternis aanwezig, een record. 88 % 
van de oppervlakte van Europa ervaart ’s nachts licht- 
vervuiling en 60 % van de Europeanen kan de Melkweg niet 
langer zien. Nog even en we hebben enkel nog mediasterren.

Lichtschuw

De cyclus van licht en duisternis is sinds het ontstaan van 
de aarde een van de fundamentele ritmes op onze planeet. 
De meeste levensvormen 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 onze eigen gezondheid. Lichtvervuiling 
wordt bijvoorbeeld als één van de belangrijke factoren 
gezien achter de sterke achteruitgang van de diversiteit 
en biomassa van insecten. Heel wat nachtactieve en 
nuttige diersoorten zoals vleermuizen en nachtvlinders 
zijn lichtschuw en zien hun leefgebied alsmaar verder 
inkrimpen. Ook de kans op bepaalde kankers en hart- en 
vaatziekten bij de mens kan stijgen door de blootstelling aan 
(hoofdzakelijk wit) kunstlicht. 

Cruciale omschakeling

De plannen van steden en gemeenten om hun openbare 
verlichting tegen 2030 om te schakelen naar led kunnen een 
cruciale rol spelen in het verminderen van lichtvervuiling, 
als de ecologische impact ervan de aandacht krijgt die ze 
verdient. Nieuwe witte leds hebben namelijk een potentieel 
hogere impact door hun bredere lichtspectrum met een 
hoog aandeel blauw licht. Zonder doordachte omschakeling 
en vermindering van het aantal lichtpunten dreigt de impact 
van lichtvervuiling tegen 2030 dus nog verder toe te nemen. 
Ieder van ons kan ook zijn steentje bijdragen door lampen 
buiten enkel te laten branden indien nodig, een warme 
kleur zoals oranje te gebruiken en ze volledig neerwaarts te 
richten.

Naar analogie met ‘stiltegebieden’ bestaan er in onze 
buurlanden ook al ‘donkertegebieden’, waar het zalig 
genieten is van een prachtige sterrenhemel. Onze eigen 
Scheldevallei is nog relatief donker in vergelijking met 
omliggende gebieden in Vlaanderen. Laten we de pracht van 
onze donkere sterrenhemel enkel voortbestaan in gedichten 
en liedjes of zou het lukken met iets minder lichtjes van de 
Schelde? 

door Robbert Schepers
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Terug naar de duisternis in het licht?
Tuurde je dit voorjaar ook vol spanning en verwondering in de lucht toen de satellieten van SpaceX als een 

treintje door de donkere hemel passeerden? Wanneer genoot je zelf nog eens van een betoverende Melkweg 
dichtbij huis? Omdat lichtvervuiling onze sterrenhemel verdoezelt, zijn we bijna vergeten hoe mooi ze is. Duisternis 
draagt bij aan de beleving en herkenbaarheid van onze omgeving en doet je af en toe stil staan. Gelukkig kunnen 

we daar samen iets aan doen.

Advies gewenst rond verlichting en soortenbescherming? Contacteer robbert@rlsd.be.
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https://sigmaplan.be/nl/
mailto:robbert%40rlsd.be?subject=Verlichting/soortenbescherming
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Sluit je ogen. Hoor de ruisende 
bomen en de fluitende vogels. Adem 

diep de frisse lucht in. Kom jij ook 
zo tot rust? Dat is niet toevallig. 

“Rust en stilte” is één van de top vijf 
redenen waarom mensen naar de 
natuur trekken. Een verblijf tussen 
de bomen doet de maalstroom in 

ons hoofd even stoppen. We ervaren 
minder stress en worden gelukkiger 

en rustiger. Natuur als essentieel 
onderdeel van gezondheidszorg: een 

idee dat steeds meer gang maakt. Als 
Regionaal Landschap werken we hier 

graag aan mee.

door Helena Tessens

Gezondheid
De kracht van groen

Natuur heeft verschillende positieve effecten op ons welzijn. 
Dat bevestigen meerdere studies. Met groen in de buurt 
gaan mensen sneller bewegen, waardoor de kans op 
overgewicht daalt. Kinderen spelen meer buiten en dat 
bevordert hun sociale ontwikkeling. Daarnaast zorgen de  
betere luchtkwaliteit, de daling van geluidshinder en een 
natuurlijk airco-effect voor een verhoogde kwaliteit van de 
leefomgeving.

Maar ook op andere vlakken werkt deze positieve invloed 
door: zich in een groene omgeving bevinden, of zelfs maar 
uitkijken op groen, vermindert stress en bevordert herstel 
bij ziekte. Tijdens de lockdown hadden mensen meer tijd 
en trokken ze vaker de natuur in, stelde een studie van de 
Universiteit Antwerpen vast. Het resultaat? Ze voelden 
zich fitter, positiever, meer ontspannen en gelukkiger. 
Bevindingen om even bij stil te staan.

Wachtkamer 2.0

Binnen de gezondheidszorg groeit de aandacht voor het 
belang van natuur voor ons mentaal en fysiek welzijn. 
Verschillende organisaties vertalen deze inzichten ook 
naar concrete realisaties. Natuur en Bos van de Vlaamse 
Overheid startte zo het project “Wachtkamers in de natuur”. 
Wachten op je doktersafspraak kan lang duren en doe je 
vaak in kleine wachtkamers, wat patiënten onnodige stress 
kan bezorgen. Een wandeling in de natuur daarentegen 
brengt rust en maakt het wachten minder lang. Waarom het 
wachten en wandelen niet combineren? 

AZ Sint-Lucas Brugge en Natuur en Bos maakten van de 
nood een deugd en legden verschillende wandellussen aan 
in de Steenbrugse bosjes, die grenzen aan het ziekenhuis. 
Afhankelijk van de wachttijd doe je een lange of korte route 
en onderweg zijn er voldoende banken om even uit te 
rusten. Patiënten die in het ziekenhuis verblijven, bezoekers 
en personeel zijn uiteraard ook welkom om op adem te 
komen in het groen.

Ook ons speelnatuurteam droomt van groene wachtkamers: 
het pas geopende speelbos in het stadspark van Sint-
Niklaas ligt naast het AZ Nikolaas. Tussen de bomen slingert 
een vlonderpad dat toegankelijk is voor rolstoelen en de 
ligbanken nodigen uit tot een rustmoment. De ideale plek 
voor de tweede wachtkamer in de natuur, denk je niet?

Van binnenskamers naar buitenshuis

Regionaal Landschap Schelde-Durme werkt ook op 
andere manieren actief mee aan de vergroening van de 
gezondheidszorg. Zo zijn we partner van het PDPO-project 

Kuur natuur: 
wandelen we 

binnenkort 
op 

voorschrift?

Buitenzorg, dat financieel gesteund wordt door Provincie 
Antwerpen, de Vlaamse Overheid en het Europees 
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Samen 
met Universiteit Antwerpen en alle Antwerpse Regionale 
Landschappen zetten we ons in voor meer natuurlijke 
elementen en open ruimte binnen zorginstellingen. 

Interessant is de nauwe samenwerking tussen wetenschap 
en praktijk. UAntwerpen verzorgt de geneeskundige en 
wetenschappelijke kant van het project, de Regionale 
Landschappen vertalen dit in de praktijk en werken de 
effectieve vergroening uit. Hierbij letten ze vanuit hun 
expertise op zowel de natuur- en landschapswaarden als de 
beleving van de open ruimte. 

Regionaal Landschap Schelde-Durme werkt samen met 
Huize Eyckerheyde in Bornem, een voorziening voor 
volwassenen met een motorische en ernstige mentale 
beperking. Op basis van de input van bewoners, personeel 
en vrijwilligers identificeren we de behoeften en werken we 
de vergroening op maat van Huize Eckerheyde uit. Samen 
willen we een inspirerend voorbeeld zijn voor andere 
zorginstellingen.

In Heuvelland kon je eerder al met een doosje Tranquillizers op pad.
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Stilte op voorschrift in de Scheldevallei

Ondanks de vernieuwingen binnen de 
gezondheidszorg, zal de dokter nog niet meteen een 
“kuur natuur” voorschrijven. Toch heeft iedereen op 
tijd en stond nood aan een portie rust en ruimte. Ook 
wie geen stiltegebied in de buurt heeft, kan dicht bij 
huis een plek vinden om even te bezinnen. Rivierpark 
Scheldevallei werkt daarvoor een concept op maat 
uit: de Scheldevallei Tranquillizer, een stiltekuur voor 
hart en ziel, beschikbaar vanaf het voorjaar 2021. 

Het idee is simpel. In een fraai vormgegeven 
medicijnendoosje met bijsluiter zitten een aantal 
verzegelde enveloppen die je elk naar een stil plekje 
leiden. Je kiest een locatie uit, gaat naar het startpunt 
en opent pas daar de enveloppe. Een korte wandeling 
brengt je naar een stille plek. De weg ernaartoe is 
minstens even belangrijk als het eindpunt zelf. 

Een aantal kunstenaars zal elke plek ‘voorproeven’ 
en hun ervaringen artistiek 
vormgeven. Het resultaat 
daarvan – een foto, tekening of 
gedicht – zit mee in de envelop. En 
de bijwerkingen? Die zijn gegarandeerd 
ontstressen, genieten en herademen! 
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In 2017 trokken collega’s naar het Duitse Freiburg voor een 
inspiratie-excursie. Ze dompelden zich onder in de vele 
manieren waarop steden zich duurzaam en groen kunnen 
ontwikkelen. En die zijn talrijk. Van volkstuinen en ‘wilde’ 
speelnatuur tot groene trambeddingen en schooltuinen. 
Het effect was groot. Nu nog herinneren ze zich hoe er een 
andere drukte heerste. “Niet door lawaaierig verkeer, maar 
door mensen die fietsten, wandelden en met hun voeten in 
het water zaten. Door kinderen die met schepnetten naar 
nabijgelegen wadi’s trokken. De natuur bracht levendigheid 
en gezelligheid. We merkten niet eens dat Freiburg een 
stad is.”

Die bruisende vibe ervaarden ze ook op een verrassend 
plekje in de dorpskern: een (uitdovende) begraafplaats. 
Net als op meer traditionele begraafplaatsen heerste 
ook hier stilte en rust, maar… anders. De muren waren 
van weelderig groen voorzien, en kenden meerdere in- 
en uitgangen. Groot en klein gingen dankbaar in op de 
uitnodiging om hier een vrijblijvend ommetje te maken op 
hun wandel- of fietstocht. Kinderen holden van de paden af 
om zich te verstoppen achter bomen of om kriebelbeestjes 
te zoeken. De spontane gastvrijheid die er heerste, 
bekoorde.

Bezinning
11

Bouw je eigen stilteburchtje

10

Doen

Kinderen zijn gek op speelhutjes. Daarom integreren we heel graag levende wilgenhutten in onze  
ontwerpen. Je kan je er heerlijk verstoppen, tot rust komen of een fantasiespel spelen!

Stap 1: Verzamel materiaal

Dit heb je nodig:
 y Een grondboor 
 y Een staaf om de diameter van de hut uit te zetten 
 y Bindtouw (jute) 
 y Snoeischaren 
 y Een hoop wilgentenen. Kies voor de buigzame 

soort katwilg (Salix viminalis). In sommige  
gevallen zijn schietwilg (Salix alba) of kraakwilg 
(Salix fragilis) ook bruikbaar. 

Tip! De Vos Salix in Eksaarde is gespecialiseerd in 
wilgenteelt en katwilg. Vraag naar het type ‘tuinlatten’ van 
ongeveer 4 meter lengte. Meer info op www.devossalix.be.

Wilgen groeien graag op natte zonnige plaatsen. 
Onder bomen of in de schaduw zal dit dus niet goed 
lukken. Vanaf begin november tot half maart kan je 
wilgenbouwsels maken. Het gehakte hout is dan voldoende 
taai en buigzaam. 

Stap 2: Kies een goed moment

Stap 3: Ga ervoor!

Maak tegenoverstaande  
bogen vast aan het kruis-

punt en bind de takken op 
meerdere plaatsen samen.

2

Kies waar het deurtje 
komt. Vertrek van daaruit 
en steek per plantgat 2 
wilgentenen bij, 1 links en 
1 rechts. 

3

Start aan je deurtje en ga 
verder in tegenwijzerzin. 

Op elk kruispunt voorzie je 
een verstevigend touwtje. 

Ga zo verder.

1

Boor een even aantal  
plantgaten in een cirkel. 
Steek de wilgentakken in 
een boog in tegenover-
staande plantgaten.

Weef de linkse tak af- 
wisselend onder en boven 
de takken ernaast (telkens 
op dezelfde hoogte).

4

5

Doe hetzelfde met de 
rechtse wilgentak.

Tip! Na het eerste jaar kan 
je nieuwe uitgroei terug 
inbinden met touwtjes.

Tijd om te weven

Een jaar later betrok de gemeente Waasmunster ons 
Regionaal Landschap bij de herinrichting van haar 
centraal gelegen begraafplaats. Meer dan ooit raakten we 
overtuigd van het grote potentieel van natuur- en groene 
begraafplaatsen voor mens, natuur en landschap. Plaatsen 
in onze – vaak verstedelijkte – nabijheid. Plaatsen met een 
grote betekenis, waar we te weinig komen. Plaatsen ook 
waar met ecologisch beheer en streekeigen beplantingen 
de natuur een duwtje in de rug kan krijgen. Luwteplekken 
die bezinning, natuurbeleving en ontmoeting verenigen.

Ga gerust ook eens op verkenning op de parkbegraafplaats 
Tereken in Sint-Niklaas. Hier verstoppen de grafstenen 
zich tussen een zee van gras, bloemenweides en bomen. 
De stad lijkt nergens verder weg. Op de begraafplaats 
Heimolen iets verderop vinden we geen afzonderlijke 
stenen, maar een gedenkbos waar je door kan wandelen 
en tot rust komen. Ook Aalst toverde een deel van haar 
stedelijke begraafplaats om tot De Eeuwige Tuin, een 
natuurbegraafplaats met enkel ecologische urnen.

Openbare ruimte in Vlaanderen is schaars. Het is dus 
belangrijk deze ruimte zo groen mogelijk in te vullen. 
Begraafplaatsen bieden daarin verrassende, maar zeer 
geschikte bondgenoten. Verscholen luwteplekken in 
bebouwde gebieden. Zowel vergroende begraafplaatsen 
als echte natuurbegraafplekken bieden zingeving, rust en 
ontspanning. Welke Scheldevalleigemeente grijpt de kans 
om de natuur dichterbij te brengen? Over de grenzen van 
leven en dood heen?

Meer info over natuurbegraafplaatsen? Raadpleeg 
natuurenbos.be/natuurbegraafplekken voor de 
wettelijke randvoorwaarden.

DE VERGROENDE BEGRAAFPLAATS TEREKEN IN SINT-NIKLAAS.  
DEZE BEGRAAFPLAATS EVOLUEERDE NAAR EEN OPEN PARK EN SPEELRUIMTE.  

ZOWEL NABESTAANDEN ALS BUURTBEWONERS VINDEN HIER RUST EN GROEN. 
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Verscholen achter hoge muren. Versteend. Star. 
Het kan anders. Wat als begraafplaatsen als groene 
rustpunten deel zouden uitmaken van het landschap 
en het dagelijkse leven? 

Hartverwarmende 
stilte

DE NATUURBEGRAAFPLAATS IN AALST. OVERLEDENEN WORDEN HIER  
BEGRAVEN IN ECOLOGISCHE URNEN. DE INRICHTING BESTAAT ENKEL UIT  
NATUURLIJKE ELEMENTEN EN ER ZIJN GEEN HERDENKINGSTEKENS.

door Eva Galle en Helena Tessens

De volledige handleiding vind je hier!

https://www.rlsd.be/sites/default/files/documenten/Draaboek_wilgenhutten%20bouwen.pdf
https://www.natuurenbos.be/natuurbegraafplekken


Met deze gratis fietsbrochure 
verken je... 

1. het historisch landschap van Hamme
2. water en groen met een verhaal in 
Buggenhout, Lebbeke en Dendermonde

door Steffi Coppens
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Kapelletjes 
als rustpunten 
in het landschap

Erfgoed
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Gratis 
fietsbrochure

Erfgoed op zak

Erfgoed opsnuiven zonder boeken te raadplegen of het 
internet af te schuimen? Veel verenigingen, steden en 
gemeenten gebruiken de erfgoedapp om jou meer te 
vertellen over topstukken en bijzondere erfgoedlocaties. 
Dat gebeurt via jouw eigen smartphone, ter plaatse!

Aan de slag

Download de app via de App Store (Apple) of Google Play 
(Android). Open de app wanneer je start aan een van de 
vertrekpunten die worden vermeld op de fietskaart. Klik 
op het kompas en kies de route ‘Het waterlandschap van 
Hamme’ (lus 1) of ‘Historisch water en groen’ (lus 2).

3 handige tips

1. De app werkt via gps-punten. Vergeet de locatie/
gps-functie en de 4G van jouw smartphone niet te 
activeren.

2. Als je telefoon in slaapstand gaat, ontvang je geen 
meldingen meer van de app in de buurt van een 
erfgoedlocatie. Zorg dat je telefoon niet automatisch 
vergrendelt.

3. Batterij sparen? Open de app, gps-functie en 4G 
enkel wanneer je het icoontje ziet op de fietskaart 
en je op deze plaats aangekomen bent. Klik op het 
kaarticoontje en het nummer.

Elders erfgoed verkennen? 

Dat kan! Open de app, klik op het kompas en vervolgens 
op de kaart. In onze regio  
(her)ontdek je nog heel wat moois! 

Kapellen zijn rustpunten waar je de stilte nog echt 
kan beleven. Vroeger vanuit religieuze hoek om er 
te bidden, vandaag eerder vanuit de beleving van 
dit erfgoed en het omliggende landschap. Met 'De 
Kapellekesgangers' wil onze erfgoeddienst deze stille 
plekken bewaren en opwaarderen.

Ooit stonden kapellen centraal tijdens processies of in tijden 
van nood. Tegenwoordig staan vele er wat verwaarloosd bij. 
Kapeleigenaars weten niet waar ze nog de tijd en middelen 
moeten halen om hun kapel te onderhouden. Zonde, want 
dit is waardevol erfgoed. Het project 'De Kapellekesgangers' 
van Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) 
Schelde-Durme biedt daarom een antwoord op vragen van 
eigenaars én zet de kapellen extra in de kijker!

Stille verhalenvertellers 

Kapellen zijn de moeite waard om te bezoeken. Ze bieden 
een plek voor rust en bezinning én vertellen je een verhaal.  
Over een gemeenschap, een plaats en zelfs het landschap. 
Elke kapel werd immers om een reden op de bewuste 
locatie opgericht: ter nagedachtenis van een overledene 
of een gebeurtenis, als ‘rustpunt’ op weg naar de kerk, uit 
dankbaarheid voor een genezing... Hun wijde verspreiding 
is een troef, maar maakt hen ook kwetsbaar. We durven ze 
nogal snel uit het oog verliezen.

Mankracht & middelen

De erfgoeddienst zet zich in voor het behoud van dit klein, 
waardevol erfgoed. Kapeleigenaars kunnen bij hen terecht 
voor inhoudelijke expertise of hulp bij het zoeken naar 
alternatieve financieringsbronnen voor de renovatie.

Twee gebouwen werden geselecteerd als proefkonijnen 
voor het 'Kapellekesgangers'-project: de Heilige Annakapel 
in Wetteren en de Onze-Lieve-Vrouw van Banneux-kapel 
in Zele. Nu de dienst Monumentenwacht Oost-Vlaanderen 
de schade aan de kapellen in kaart bracht, zoekt onze 
erfgoeddienst volop naar mankracht en middelen voor de 
renovatie. 

Ook andere kapeleigenaars kunnen in het najaar van 
2020 bij IOED Schelde-Durme terecht. Deze keer niet 
voor een renovatietraject, maar wel voor praktische 
onderhoudstips en advies op maat van hun kapel door 
Monumentenwacht. Duurzaam onderhoud vermijdt latere, 
grote renovatiewerken.

... En een extra paar ogen

De Kapellekesgangers is niet enkel een project voor 
eigenaars, maar ook voor alle omwonenden. De zomer 
van 2020, die we vooral in eigen land doorbrachten, was 
een uitgelezen moment om het erfgoed in de buurt te 
ontdekken. Testte je ook een nieuw veldweggetje uit? Of 
zag je voor het eerst een verscholen kapel in een gevel? 
De erfgoeddienst lanceerde een oproep om tijdens de 
dagelijkse buurtwandeling extra aandachtig te zijn en te 
helpen met de registratie van de kleine, verborgen kapellen 
aan bomen, in gevels of op staken. Dit erfgoed geeft meer 
dan ooit kleur aan onze omgeving.

Daarnaast zette de erfgoeddienst voor elke IOED-gemeente 
het kapelerfgoed in de kijker met diverse acties. Van een 
selfiechallenge bij de kapellen in Wetteren tot een digitale 
kapelletjeswandeling. Voor ieder wat wils om ook in de 
toekomst als een echte kapellekesganger op stap te gaan!

1. POLLEPELSTRAAT - WICHELEN 2. HOEK HOUTMOLENSTRAAT, HOLSTRAAT EN 

OPDORP - BUGGENHOUT 3. DUILHOEKSTRAAT - WETTEREN 4. SCHEESTRAAT - LAARNE 

5. SCHELDESTRAAT - ZELE 6. GEREEDSTRAAT - WETTEREN 

Herken jij deze 
kapelletjes?

1

3

2

4

6

GRONDIGE INSPECTIE VAN DE HEILIGE ANNAKAPEL DOOR MONUMENTENWACHT. 

5
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Meer info? www.erfgoedapp.be

Download hem hier >>

https://www.rlsd.be/sites/default/files/documenten/Erfgoedroutes%202020_najaar-DEF-spread.pdf
https://issuu.com/rlsd/docs/erfgoedroutes_2020_najaar-def_lr
https://erfgoedapp.be/
https://erfgoedapp.be/


Hoera voor het onkruid?

Bos- en graslandplanten zijn aangepast 
aan meer stabiele milieus en hun zaden 
blijven doorgaans veel minder lang kiem-
krachtig. Bodems waarop ze voorkomen, 
zijn dus uitermate kwetsbaar voor  
verstoring. Ongewenste soorten zoals 
grote brandnetel, pitrus en ridderzuring 
hebben vaak zeer omvangrijke zaadban-
ken en de bodem verstoren kan zomaar 
leiden tot een distelveld, voor jaren! 

Poelen bloeien

Het ruimen van poelen is één van de 
specialiteiten van ons Regionaal  
Landschap. De aannemer graaft het  
organische materiaal weg tot net boven de 
minerale bodem. Daar bevinden zich de 
zaden van plantjes zoals waterranonkels, 
fonteinkruiden en veenwortel. Door hun 
beperkte concurrentiekracht, kwijnen ze 
weg zodra een poel begint te verlanden: 
langzaam dichtslibben door blaadjes en 
ander organisch afval. Een slibruiming 
spreekt hun persistente zaadbank aan 
en geeft hen weer licht en zuurstof. De 
volgende jaren doen ze de poel weer 
bloeien en bouwen ze een nieuwe 
zaadbank op de bodem. Fantastisch, toch? 

Laten we vertrekken van het nog niet zo lang geleden zo 
fleurige bloemenakkertje in je buurt. Die klaproosjes en  
andere eenjarigen hebben alles gegeven om met hun 
kleurenpracht allerlei bestuivende insecten te lokken en 
uiteindelijk kiemkrachtige zaden te produceren. Die zijn hun 
levensverzekering, want de moederplantjes sterven af na de 
bloei. Stel nu dat de zaden op de bodem vallen en na een 
fikse bui onmiddellijk beginnen te kiemen. Tof, veel baby 
klaproosjes in oktober! Maar dan komt de eerste winterprik...

Risicospreiding

Gelukkig zorgde evolutionaire selectie voor iets meer 
risicospreiding. Gewoonlijk maken zaden een periode van 
kiemrust door. Dit is een periode waarin het zaad ondanks 
gunstige omstandigheden nog niet kan kiemen. Bijvoorbeeld 
een passage door de darmen van een dier, een koude 
periode of een brand kan deze kiemrust doorbreken. De  
kiemkrachtige zaden die stilletjes wachten op gunstige  
omstandigheden om te kiemen, vormen een zaadbank. 

Bij natuurherstelprojecten streeft men dikwijls de 
ontwikkeling van typische vegetaties na die ooit op die plek 
voorkwamen. Vaak komt het neer op het verwijderen van de 
bovenste te voedselrijke, verzuurde of vervuilde bodemlaag 
in de (wetenschappelijk onderbouwde) hoop dat de 
gewenste soorten opnieuw verschijnen uit de zaadbank. 

Succesvolle 'onkruiden'

Veel heide- en akkersoorten staan er om bekend dat ze 
zaden hebben die gemakkelijk decennialang kiemkrachtig 
blijven. Denk maar aan de klaproos waar we het verhaal 
mee begonnen. De grote klaproos haalt zonder verpinken 
30 jaar. Melganzenvoet, vogelmuur en paarse dovenetel 
bijvoorbeeld doen nog beter met 660 jaar. Maar een echte 
kampioen is de gewone spurrie: zaden die gevonden werden 
bij het opgraven van Deense nederzettingen uit de ijzertijd 
bleken nog steeds te kunnen kiemen, na pakweg 2000 jaar! 

door Robin Van Heghe door Katrien Devriendt
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Ssst, kiemrust!
De bodem is een schatkist, een stille getuige van miljoenen jaren geschiedenis, zo bepalend 

voor het landschap … Maar voor wie erin begint te wroeten, lijkt het soms wel een doos van 
Pandora. Waar in godsnaam komen ineens al die distels, ganzenvoeten en andere ‘onkruiden’ 
vandaan?! Dit stukje licht een tipje van de sluier over dit mysterie. Don’t mess with the soil!

Heb je een vraag over biodiversiteit?  
Leg ze voor aan robin@rlsd.be.  
Heb jij een poel die je graag wil laten 
ruimen? RLSD kan jou hierbij van 
A tot Z begeleiden en in sommige 
gevallen de kosten van de werken met 
70 % reduceren. Neem contact op 
met landschap@rlsd.be voor meer info.
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Stille verplaatsingen
Sinds eind 2018 leggen we ook onze gemotoriseerde werkkilometers 
zoveel mogelijk in stilte af: met een elektrische deelauto!

De stilte. Het is het eerste wat mensen opvalt als ze in een elektrische auto 
(mee)rijden. Zonder verbrandingsmotor zijn deze wagens veel stiller dan 
gewone auto's. En een pak milieuvriendelijker! Dankzij Hera  
verduurzamen onze medewerkers hun terreinbezoeken tijdens de  
werkuren. Wetteraars kunnen op hun beurt kennismaken met het  
elektrisch deelautoplatform Partago op weekend- en feestdagen en buiten 
de werkuren. 
 
In december 2018 zag Hera, een van de 70 elektrische deelauto’s van de 
Partago-vloot, het licht. Hera werd via een samenwerking tussen het  
project Energieambassadeurs van de Provincie Oost-Vlaanderen, de  
gemeente Wetteren, Partago en RLSD in Wetteren geïntroduceerd. Het 
project is een succes: 11 RLSD-medewerkers rijden maandelijks ruim  
500 km met Hera. Ook 7 Wetteraars zijn al overtuigd van de voordelen van 
een elektrisch deelauto. Eind juli 2020 had Hera al 14.859 km op de teller!

Waarom elektrisch rijden met Partago? Een elektrische auto is veel stiller 
dan haar fossiele tegenhanger, stoot geen fijn stof uit en rijdt op groene 
stroom. Bovendien word je als gebruiker helemaal ontzorgd: de wagen 
poetsen en naar de keuring of garage gaan is verleden tijd. Dat regelt  
Partago voor jou. Alleen maar voordelen dus! 

14

Bodem Mobiliteit
15

Ook kennis maken met Hera? Schrijf je in voor de laatste infosessie 
op woensdag 4 november 2020 (onder voorbehoud van mogelijke 
coronamaatregelen). Afspraak in het RLSD-kantoor. Het project 
eindigt in november, vanaf december 2020 is de wagen 24/24u 
beschikbaar voor zowel Wetteraars als RLSD-medewerkers. Meer 
info bij Katrien via katrien@rlsd.be of 0473 36 28 19.

Hera, onze elektrische deelauto

RL
SD
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Getuigenissen
“We hadden altijd al een sterke band, maar in de corona-
crisis werd die nog versterkt door hier samen te wandelen. 
Annelies wordt asocialer als ze lang binnen zit, maar als 
je met haar wandelt, dan praat ze gemakkelijker over van 
alles. Soms heeft ze geen zin om te wandelen, maar naar 
het Rozekensbos wil ze wel komen, met mij of samen met 
mama en papa. Een wandeling naar een onbekende plek 
brengt stress met zich mee, maar in het Rozekensbos komen 
we helemaal tot rust. Er heerst een instant vakantiegevoel. 
Sinds de opening van het bos is dit het vertrek- en eindpunt 
van onze wandelingen. We wandelen, maar nemen ook vaak 
pauze, dan chillen we op een boomstronkje. Het is hier zo 
open, er is een amfitheater, de zonsondergang op het water 
is magisch. Annelies geniet ervan om leven op het water te 
zien, al die zwemmende kuikentjes, eendjes en visjes.” 

JOLIEN CLAUWAERT EN HAAR ZUS ANNELIES, die een autisme-
spectrumstoornis heeft, door LEEN DE SMEDT, verschenen in 
Het Nieuwsblad op 09.07.2020 (overgenomen met 
toestemming).

“Met De Wiebelbeentjes organiseer ik yogasessies en 
-kampen voor kinderen en daarvoor trek ik heel graag naar 
het Rozekensbos. Ze zijn zo prachtig om naar te kijken, de 
leuke parcourtjes met boomstammen, de wilgentunnels, 
de apenbrug, het waterpompsysteem, de vijver met zijn 
eendjes,…. Tegelijk zijn ze ideaal om kinderen te laten 
ravotten én tot rust te laten komen. Want dankzij de indeling 
in verschillende stukjes, afgebakend met struiken en bomen, 
wordt het omgevingsgeluid hier verrassend gedempt.”

MARIJKE WICKE 
Yoga-instructrice uit Aalst

Participatie en inrichting van 'Het Rozekensbos' in Aalst 
(2014-2018)

“Met deze weide in Opdorp zal ik altijd verbonden 
blijven: ik heb mogen meehelpen aan meer dan 10 jaar 
paddenoverzet, het opnieuw uitdiepen van de ‘paddenpoel’, 
het planten van een ouderwetse meidoornhaag en – last 
but not least – de reconstructie van de ijskelder uit 1885. Nu 
onderzoek ik de biodiversiteit aan de Damstraat (al meer 
dan 1600 planten, dieren en paddenstoelen) en dan geniet 
ik telkens van een rust momentje aan de picknicktafel op 
de ijskelderberg, in de wetenschap dat onder mijn voeten 
mogelijk een vleermuis in stilte wacht op de nacht.” 

LUC VERHELST
Natuurpunt ’s Heerenbosch

Herstel ijskelder en omgeving in Opdorp, Buggenhout 
(2017-2018)

"Zeisen doet me uit het hoofd zakken. Het helpt me vertragen 
en ontspannen hier en nu, een beetje zoals tai chi of qi gong, het 
brengt me meer in verbinding met de natuur. Maaien met de zeis 
heeft niets nostalgisch, maar het stemt me dankbaar voor wat mij 
voorafging én verantwoordelijk voor wie na mij komt. De revival van dit 
ambacht vandaag doet ons de heilzame kracht van stilte en eenvoud 
herontdekken, iets wat we in de heftige jaren die voor ons liggen zo 
broodnodig zullen hebben!"

DIRK STURTEWAGEN
Coördinator Waerbeke vzw

Zeiscursus in Lebbeke (2020)

"Het Hingenewiel herstellen was geen gemakkelijk project, net daarom 
doet het zo'n plezier om het er vandaag zo mooi te zien bijliggen. 
Ondanks de droogte staat zelfs de gracht vol met water! En de 
picknickbank blijft duidelijk een aantrekkingspool voor wandelaars. Ook 
het visdiefvlotje ligt er nog mooi bij.  Fantastisch om de ijsvogel, die er 
met enkele koppels broedt, volop te zien meegenieten. In de omgeving 
spotte ik zelfs enkele beverburchten. Straks komt misschien ook de otter 
eraan?"

POL SEGERS
Natuurpunt Klein-Brabant

Herstel Hingenewiel in Bornem (2013-2014)

“Ik mocht als eerste deze boomligbank uittesten. Hij staat verborgen in 
het speelbos in ons stadspark. Het is leuk om hem toevallig te ontdekken 
op je wandeling, maar ik kan me goed voorstellen dat ouders zich hier 
zullen terugtrekken terwijl hun kinderen ravotten in het bos. Stil is het 
hier niet echt, we zitten vlakbij de Parklaan, maar tot rust komen op deze 
verborgen plek in het groen, werkt bij iedereen, jong en oud.” 

BART DE BRUYNE
Schepen van Jeugd Sint-Niklaas

Participatie en ontwerp speelbos in Sint-Niklaas, Romain de Vidtspark 
(2019-2020)

Bijzondere plekjes
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Onze projecten brengen, elk op hun eigen manier, mens en 
natuur bij elkaar. Actieve deelnemer of dankbare eindgebruiker: 
ieder heeft zijn favoriete plek om te genieten van de omgeving.  

https://www.rlsd.be/nieuws/speelbos-centrum-sint-niklaas-geopend
https://www.rlsd.be/nieuws/rozekensbos-de-pers


Wat doe jij, Audrey Jansseune?
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( 1 )  Al drie jaar werken we samen met de provincie Oost-Vlaanderen 
en gemeente Berlare aan de herstructurering en doordachte uitbouw 
van de recreatiepool Berlare Donk. Een ontwerpteam moet ons helpen 
tot een gedragen, globale visie, een actieplan en enkele concrete 
inrichtingsplannen te komen. Aan de hand van een terreinbezoek met 
de fiets maakten we het ontwerpteam wegwijs in het Donkgebied.

( 2 )  Samen met het ontwerpteam gingen we daarna aan de slag: we 
organiseerden een driedaags ontwerpatelier om alle stakeholders in 
het gebied aan het woord te laten. Door de coronamaatregelen ging 

dit atelier digitaal door. We maakten een indrukwekkende  
ICT-centrale om van daaruit alles in goede banen te leiden.

( 3 )  Net zoals in de vorige landschapskrant vind je in het midden een 
boekje met een erfgoedroute. IOED Schelde-Durme werkte hard aan 
deze tweedelige fietsroute: alle locaties en knooppunten werden op 
terrein gecontroleerd. Gelukkig zat het weer mee en was een mooi 
uitzicht verzekerd! 

 ( 4 )  Sinds de uitbraak van corona in maart, kwam ons 21-koppig team 
voor de eerste keer sinds maanden nog eens samen in Berlare, waar we 
konden genieten van de uitleg van onze Donk-specialist Jan. We werden 

wegwijs gemaakt in het Natuurinrichtingsplan van de VLM en onze 
bijdrages daaraan, maar genoten bovenal van elkaars gezelschap en een 

babbeltje achteraf.

( 5 )  Voor ons project ‘De Kapellekesgangers’ verzamelen we alles 
dat te maken heeft met de Onze-Lieve-Vrouwkapel van Banneux in 
Zele en de Heilige Annakapel in Wetteren. Eén van de nakomelingen 
van de bouwer van de kapel in Zele bezorgde ons dia’s, foto’s en een 
liedjesboek van de inwijding van de kapel in het jaar 58. Wat heerlijk 
om hiermee aan de slag te mogen gaan!

Audrey Jansseune werkt zowel voor onze erfgoeddienst IOED Schelde-Durme als Recreatiepool Donk en 
binnenkort ook voor het strategisch project Landschap van Erembald tot Kravaalbos. Contact: audrey@rlsd.be

Dit ben ik!Dit ben ik!

"Het was eind de jaren 50. 48 uur per week 
werd ik blootgesteld aan het helse lawaai van de 
houtbewerkingsmachines zoals de dubbele afkortzaag, de 
lintzaag, de bandschuurmachine en de schaafmachine. Ik 
werkte namelijk in een meubelfabriek. 

’s Avonds zocht ik bewust stille oorden op. Dan ging ik 
graag enkele uurtjes vissen. Liefst langs de boorden van de 
Molenbeek in Wichelen. Dan kon ik genieten van de stilte, 
die toch zijn eigen geluiden heeft. Alsof ik er gisteren nog zat. 

Ik herinner me het gekwaak van de groene kikkers. Soms 
probeerden ze elkaar te overtreffen. Dan weer passeerde 
er een moedereend, die bij het minste onraad haar kuikens 
kwakend bij zich probeerde te houden. Ook waterhoentjes 
waren er soms druk in de weer. In de verte hoorde ik een 
koekoek roepen, soms ook het hamergeluid van een specht 
op een dode boomstam. Ik hoorde ook de koeien loeien. 

Alsof ze vroegen om naar de vertrouwde stal te mogen gaan 
om gemolken te worden. In de verte was nog een boerke aan 
het werk. Ik hoorde de wielen van zijn kar. Door de ijzeren 
band die rond de wielen was gespannen, maakte de kar 
op de hobbelige kasseien een typisch geluid. Ik kon ook de 
hoefstappen van het trekpaard horen. De avond kwam nu 
dichterbij. Er scheerde nog een zwaluw laag over het water. 
En vlak daarna de eerste vleermuis, op zoek naar insecten 
voor zijn kroost. Ik was helemaal tot rust gekomen. Tijd nu 
om in te pakken. Of ik wel had gevist? Ja natuurlijk, ik ving 
wat baars, blankvoorn en ‘geuf’ (riviergrondel). Maar dat 
was op zo’n moment van ondergeschikt belang.

Mijn lievelingsplek ligt langsheen de landelijke straat die 
bekend staat als ‘Boeygem’. Het is er nog altijd stil.

JAN DE KNIJF
Een visser uit Wichelen 

DAT SUBTIELE MOMENT BIJ NADEREND ONWEER... DE NATUUR HOUDT EVEN DE ADEM IN, EEN DRUKKENDE VERPLETTERENDE STILTE © HERMAN DE BACKER 

ZELFS DE SCHEPEN GLIJDEN MET GEDEMPT GELUID VOORBIJ OM DE STILLE SCHOONHEID VAN DE MISTIGE MORGEN NIET TE VERBREKEN © SANDRA VAN HESPEN 
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Mijn dagboek
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Colofon
#ikhouvanmijnstreek is een 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 20 
gemeenten langs Schelde & Durme. 

Thuis ontvangen?
Stuur een mailtje naar info@rlsd.be 

met jouw naam en adres en ontvang dit 
magazine gratis bij jou thuis.

Meer nieuws?
Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief 

via www.rlsd.be > gratis downloads of volg 
ons op www.facebook.com/ScheldeDurme

Info
V.U. Stijn Van Belleghem, Markt 1, 9230 

Wetteren • Eindredactie & Realisatie 
Helena Tessens & Eva Galle (RLSD) • Druk 
op 100 % gerecycleerd papier, Drukkerij 

VD, Temse • Oplage 10.500 exemplaren • 
Depotnummer D/2020/12835/8 

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 20 aangesloten gemeenten en 

steden voor hun financiële steun en 
de fijne samenwerking      . 

deze personen voor hun bijdrages aan de 
artikels in dit magazine: Karina Abbeels, 

Evelien de Munter, Kristof Van Stichelen, 
Luc Verhelst, Leen De Smedt, Marijke 

Wicke, Dirk Sturtewagen, Bart De Bruyne, 
Pol Segers en Jef De Corte.

Tot gauw?

klaar voor het klimaat

Meer info via www.rlsd.be www.rivierparkscheldevallei.be

20

V
IL

D
A
P
H
O

TO

 
Kom jij graag tot rust aan het water? Hou jij van het stille geruis 

van de stroming en het leven in de buurt van de rivier? Dan is een 
uitstapje naar / binnen Rivierpark Scheldevallei een echte aanrader. 

Wist je al dat...

... er nog meer picknickbanken worden geplaatst? In 2018 werden met 
de steun van De Vlaamse Waterweg nv al eens 11 nieuwe picknickplekken 
ingericht langs de Schelde. De voorbije maanden gingen we samen met onze 
partners op dat elan verder en konden we maar liefst 15 nieuwe banken 
plaatsen in de buurt van het water. Kom jij hier ook volop genieten van 
de rust in de natuur? Het mooie meubilair werd ontworpen door Stefan 
Schöning en komt intussen al op heel wat plaatsen in de Scheldevallei terug. 
Zo geven we stilaan meer en meer een gezicht aan Rivierpark Scheldevallei.

... er een gloednieuwe website aankomt? Vanaf september kunnen we 
wandel-, fiets- en natuurliefhebbers eindelijk tonen wat het Rivierpark 
allemaal te bieden heeft! De zeven regio's –  van Kalkense Meersen 
Donkmeer tot de Polders van Kruibeke – zullen uitgebreid worden 
voorgesteld, net als enkele thema’s die belangrijk zijn voor het Rivierpark 
zoals de otter en de kastelen langs de Schelde. Welkom in de Scheldevallei 
en op www.rivierparkscheldevallei.be!

... je nu ook wandelroutes kan downloaden via de app RouteYou? Via 
RouteYou kan je gratis digitaal wandel- en fietsroutes downloaden. Voortaan 
kan je hier ook enkele routes van RLSD vinden. Je vindt ze door 'RouteYOU 
Regionaal Landschap Schelde-Durme' te googlen. Veel plezier!

Nieuwtjes over 
Rivierpark Scheldevallei!

door Marjoke Lanckriet

Wist je dat er pakweg drie keer zoveel 
zenuwverbindingen tussen je oren en je 
hersenen lopen dan tussen je ogen en 
je hersenen? Daarom werken geluiden 
ons zo gemakkelijk ‘op de zenuwen’! Het 
voorbije halfjaar viel een groot deel van 
de “stadsruis” weg: een geluk bij een 
ongeluk. Want ongeveer 3 dB minder 
geluidsbelasting - een daling van het 
geluidsniveau met bijna 50% - liet ons weer 
ervaren hoe sommige geluiden net helpen 
stoom af te blazen. Wat een verademing om 
weer de natuur te kunnen horen! 

Naar analogie met de Engelse term 
landscape voor de visueel waarneembare 
omgeving, omvat de soundscape alle 
waarneembare geluiden in die omgeving. 
En het zal je niet verbazen: die twee zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Sterker nog: de soundscape bepaalt voor 
een héél groot deel hoe jij – maar ook ieder 
ander organisme – een landschap ervaart. 
Onderzoek naar de impact van soundscapes 
is booming business en er worden steeds 
meer nadelige effecten van lawaaivervuiling 
aangetoond. 

“A great silence is spreading over the 
natural world”… terwijl de impact van 
de mens oorverdovend wordt. Het is een 
uitspraak van Bernie Krause, pionier van 
de soundscape ecology. Veertig jaar lang 
bezocht hij ongerepte gebieden overal 
op aarde om natuurgeluiden vast te 
leggen. Ondertussen zijn zoveel gebieden 
onherroepelijk aangetast en zoveel soorten 
verdwenen, dat zijn opnames steeds vaker 
de enige herinnering zijn aan een ooit zo 
rijke biodiversiteit.

Natuurhoekje
 
Omdat de toekomst van vele activiteiten onzeker is door het  
coronavirus, vragen we om te surfen naar www.rlsd.be en 

 /ScheldeDurme voor de recentste informatie. 

 
Ontdek je mee het verkeer onder water?

Om een plek te vinden om op te groeien, 
eten te vinden of zich voort te planten, 
moeten vissen heen en weer kunnen 

zwemmen tussen verschillende waterlopen. In het gebied van de 
Kalkense Meersen leverden ANB en De Vlaamse Waterweg heel wat 
inspanningen om deze migratiestromen mogelijk te maken. Dat mag 
gevierd worden! Kom tijdens Wereldvismigratiedag op zaterdag 24 
oktober tussen 14 en 16 uur alles te weten over de nieuwe vistrap, 
de ecologische oevers en de herstelde meander. Maak een korte 
wandeling langs verschillende stops of kom even zwaaien aan onze 
infostand! Deelname is gratis, inschrijven is niet nodig. Afspraak aan de 
Konijnenweg in Wichelen. De locatie is het eenvoudigst met de fiets 
bereikbaar. Ga naar sigmaplan.be voor meer info.

Zin om te leren knotten?

Knotbomen zijn een belangrijk onderdeel 
van ons landschap en bieden beschutting 
aan talloze dieren. Regelmatig onderhoud 

is noodzakelijk om gezonde bomen te behouden, maar dat vergt veel 
kennis en kunde. Interesse om een opleiding tot knotter te volgen en zo 
dit natuurlijk erfgoed te bewaren? RLSD organiseert op zaterdagen 14 
november en 15 december de tweedaagse cursus “Veilig knotten met 
de kettingzaag” in Lokeren. Deelnemen kost 95 euro. Wie na de cursus 
in zijn/haar regio aan de slag gaat via het platform www.goedgeknot.be, 
krijgt 60 euro teruggestort. Inschrijven kan tot 15 oktober. Meer info 
via katrien@rlsd.be of 0473362819.

Vier mee van Erembald tot Kravaal!

Ook dit jaar vieren we de realisaties van 
ons Strategisch Project “Landschap van 
Erembald tot Kravaalbos” met de  

Erembald-Kravaal Happening. Afspraak op zondag 11 oktober van 
14 tot 18 uur op het voetbalveld naast Café Stinne, Putstraat 116 te 
Meldert (Aalst). Verschillende wandelingen, gegidst of vrij, laten je het 
landschap herontdekken. Projectpartners en lokale verenigingen lichten 
graag hun werking toe op de infomarkt. Wie honger heeft, kan pro-
ducten proeven van lokale korte ketenproducenten of even pauzeren 
bij een drankje. Kom bij voorkeur met de fiets of te voet, zo geniet je 
onderweg al ten volle van het landschap! Het event is gratis. Voor meer 
informatie kan je terecht op www.erembaldkravaal.be. 
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Robin Van Heghe
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Het landschap 
tussen je oren
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Leuk nieuws: op 1 januari 2021 
verwelkomen we  
twee nieuwe  
gemeenten:  
Lokeren en  
Sint-Gillis-Waas!

DANKZIJ HET SIGMAPLAN KAN JE EXTRA GENIETEN VAN DE SCHELDE

https://www.rivierparkscheldevallei.be/sterk-merk/home/5908
https://www.routeyou.com/nl-be/user/view/582255/regionaal-landschap-schelde-durme
https://www.rlsd.be/
https://rlsd.us11.list-manage.com/subscribe?u=d6feb60869fe3d6ca00e6aada&id=3c10fb34c9
https://sigmaplan.be/nl/home/kalender/gelukkkige-vissen-in-de-kijker-in-de-kalkense-meersen/
https://www.rlsd.be/nieuws/tweedaagse-knotcursus-lokeren
https://www.rlsd.be/projecten/landschap/landschap-van-erembald-tot-kravaalbos/5222
http://https://www.facebook.com/ScheldeDurme
http://www.rlsd.be


ILLUSTRATIES
 DOOR 
RIET FRANSEN

'Men neemt vaak een zonnebad, maar waarom niet eens 
een stiltebad?' zou de Franse schrijver Paul Claudel gezegd 
hebben. De stilte en het stil zijn hebben een zuiverend 
effect, het maakt reflectie mogelijk. Ik leer relativeren 
en afstand nemen zonder afstandelijk te worden. Ik 
word sterker omdat ik door de stilte de eenvoud leer te 
waarderen. In de eigen tuin onder de pruimelaar liggen, 
de dakgoot schoonmaken, met de kinderen ravotten, 
vlierbloesem plukken en op de trampoline springen: ook 
dat kan het vieren van de stilte zijn.

Als bioloog was ik vaak bezig met terreininventarisatie. 
Dan bracht ik uren alleen door in bossen of uitgestrekte 
weides. Werknotities vulde ik aan met ideeën, gevoelens, 
emoties en twijfels die de weidse stilte met zich mee 
bracht. Die schrijfsels vormden de basis voor mijn boek 
'Achter de stilte' (2015). Ik bouwde de discipline in om bijna 
iedere avond een stukje te schrijven over wat me die dag 
inzake stilte was overkomen of had geraakt. Toen het boek 
vorm kreeg, stelde mijn vrouw voor om de illustraties te 
verzorgen. Dat werd een mooie samenwerking. 

In stilte kom ik dichter bij de natuur. Hoe stiller de 
omgeving, des te scherper lijken mijn ogen wel. Want in 
de natuur zit liefde ingebouwd. Ik moet er alleen maar oog 
voor hebben, en tijd voor maken. 

De natuur brengt me ook dichter bij de stilte. Vogels 
waarnemen brengt rust en stilte in het hoofd. Ik moet 
vooral zelf stil zijn om hen te zien, ze komen en gaan als 
een stil geschenk. In de tuin kom ik in contact met de stille 
energie die er in de natuur verscholen ligt. Bij het tuinieren 
schenk ik aandacht aan wat er hier en nu in stilte gebeurt. 
Iedere plant groeit in stilte op zijn eigen manier. Als tuinier 
mag ik leren omgaan met die vormen van stilte.

Ook in de natuur zoeken geluid en stilte naar een 
evenwicht. Nieuwe natuur vol pioniersvegetatie als 
honingklaver en klaproos, die wild ontspringt op een 
braakliggend terrein, doet mij denken aan de herrie van 
een orkest dat de instrumenten nog aan het stemmen is. Er 
zijn veel geluiden, maar er is nog geen harmonie. Het duurt 
een tijdje vooraleer er een stille vanzelfsprekendheid en 
eenvormigheid ontstaat.    

Stil genieten is broos. Als ik in stilte kan genieten en kan 
glimlachen, dan komt de vriendschap naar me toe in elke 
ontmoeting, in elke glimlach, in elke bloem en in elke 
omhelzing. In stilte genieten van kleine dingen is wonen 
in een tuin vol zaligheid.  Maar wanneer ik dan plots 
overmand word door een nieuwe kopzorg, dan is dat stil 
genieten vaak weer ver te zoeken. Kon ik af en toe de stilte 
maar wat harder zetten.

De Schelde & ik

Bioloog, tuinier & auteur 
Kristof Van Stichelen

Kristof Van Stichelen (48) woont met zijn gezin temidden de Daknamse meersen in Lokeren, werkt al meer 
dan 25 jaar als bioloog en is fervent ecotuinier. Uitgeverij Het Punt publiceerde in 2015 zijn boek ‘Achter de 

stilte’, waarvoor hij elke dag een persoonlijke gedachte over stilte noteerde. Zijn vrouw Riet Fransen maakte de 
illustraties. Geïnteresseerden kunnen het boek bestellen via uitgeverijhetpunt.be.
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JOUW FOTO IN DIT MAGAZINE EN DE BEELDATABANK VAN REGIONAAL LANDSCHAP SCHELDE-DURME? 

STUUR EEN MAILTJE NAAR INFO@RLSD.BE MET ALS ONDERWERP * POSTER *!
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Foto © Jo De Coninck

Individuele en gegidste wandelingen (op inschrijving)

Feestweide met infomarktje, kleinschalige workshops en lokaal lekkers 

We vieren de verlenging van het strategisch project ‘Landschap van 
Erembald tot Kravaalbos’!

EREMBALD-KRAVAAL

HAPPENING
11 OKTOBER 2020 - 14u00 tot 18u00
KRAVAALBOS - BIJ STINNE Putstraat, Meldert

Meer informatie en inschrijvingen via www.erembaldkravaal.be. 

Dit evenement is onder voorbehoud van annulatie of uitstel bij eventuele verstrenging 
van de coronamaatregelen. Check de laatste informatie op www.erembaldkravaal.be.

https://www.rlsd.be/agenda/erembald-kravaal-happening-2020

