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De bron van de Schelde
GOUY-LE-CÂTELET, FRANKRIJK 
VILDAPHOTO – YVES ADAMS



4. WATERPRET
Over mensen die een speciale 
band hebben met de Schelde en 
over het feest ‘HOOGTIJ’ >>

8. ERFGOED
Over kastelen en water, het 
veerkrachtige Sinaai en de 
veelzijdigheid van watererfgoed >>

14. SUPERNATUUR 
Over waarom de getijdennatuur 
langs de Schelde zo waardevol is >>

15. SUPERCOLLEGA
Over wat collega Lise allemaal 
doet binnen haar project LIFE 
Sparc >>

16. AAN DE SLAG
Over kansen om de biodiversiteit 
op jouw perceel of speelplaats  
een boost te geven >> 

20. TOT ZIENS
Over waar je ons de komende 
weken kan tegenkomen >>

21. NATUURHOEKJE
Over een bijzonder ‘buurtje’ en 
enkele leuke uit-tips >> 

22. MARINA’S MOMENTUM
Over genieten van de schoonheid 
om je heen >>

Een nieuw begin
 
Het doet me wat, na 14 jaar afscheid nemen van Regionaal Landschap 
Schelde-Durme. En dat in een gloednieuwe omgeving! Ik hoop dat 
jullie even aangenaam verrast zijn als ikzelf. 

Dat de medewerkers van het Regionaal Landschap heel verrassend 
uit de hoek kunnen komen, wist ik al. Door de jaren heen heb ik me 
op talloze momenten mogen onderdompelen in projecten waarbij 
landschap, natuur en erfgoed elkaar liefdevol doch kundig kruisten. 

Ook ik vind het na zoveel tijd nog altijd moeilijk om kort samen te 
vatten wat zo’n Regionaal Landschap allemaal doet. Misschien doe 
ik dat nog het best als volgt: 1. het team doet veel!, 2. het kan ook 
veel voor jou doen!, 3. het is heel laagdrempelig te bereiken via 
telefoon of e-mail. Dus als je plannen hebt om landschap, natuur 
en / of erfgoed een plezier te doen: vraag vrijblijvend advies aan 
jouw Regionaal Landschap! En misschien lees ik als afscheidnemend 
voorzitter iets over jouw project in een van de volgende uitgaves van 
#ikhouvanmijnstreek... 
 

Jozef Dauwe 
Aftredend voorzitter Regionaal Landschap Schelde-Durme

welkom

Sint-Amands wordt FINT-
Amands. Vanaf eind april tot 
ergens halverwege de mei-
maand heerst er onrust langs 
de kaaien. Onder het zwakke 
schijnsel van enkele lichtjes 
naast de Schelde zoeken jaar 
na jaar meer romantische 
schepselen vanaf zonson-
dergang naar de kick van een 
partijtje brak tot zoet gespet-
ter. Deelnemen raden we ten 
stelligste af, maar een zeker 
voyeurisme moedigen we 
aan. Voor de wetenschap ui-
teraard!  Robin Van Heghe
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Vissers Maurice & Roger 

2015. “Toen ik 7 jaar was in 1945, 
ging ik met mijn oom mee naar de 
Schelde. Als kleine jongen vond ik het 
fantastisch om mee te helpen en mijn 
eerste vangst te doen. Helaas duren 
mooie liedjes niet lang. Vervuiling 
in de jaren 50 zorgde ervoor dat de 
vissen verdwenen, samen met het 
vissersvolk. Met z’n allen trokken we 
naar het visrijke Donkmeer, waar ik 
Roger leerde kennen. De start van een 
jarenlange vriendschap. Pas in 2008 
was het Scheldewater weer helder 
genoeg om te gaan vissen. Waarom 
vissen zo leuk is? De ontspanning 
en het geduld dat je ervoor moet 
opbrengen. Soms vangen we bot, 
maar dan genieten we van de stilte  
en het alleen zijn.”

2019. De gezondheid van Maurice (81) 
belet de twee vrienden om samen 
te gaan vissen, maar niet om elkaar 
regelmatig te zien. Roger (80) hoopt 
in de zomer toch nog eens een lijntje 
te kunnen uitleggen op de Schelde. 
Het Donkmeer, waar hij woont, blijkt 
nog altijd niet erg visrijk door de vele 
meervallen. Met enige weemoed 
denkt hij terug aan de tijd dat hij hier 
nog genoeg palingen kon vangen om 
12 gasten te trakteren.

Ligfietser Paul Heyndrickx

2015. “Omdat ik op comfort gesteld 
ben, kocht ik in 2000 mijn allereerste 
ligfiets. Die woog toen wel 20 kilo. 
Genieten van de Schelde en de natuur 
ging eens zo gemakkelijk. Alsof je in 
je zetel zit voor tv! Tegenwoordig 
rijd ik met een overkapte ligfiets, een 
velomobiel. Zo ben ik beschermd 
tegen alle soorten weer en hoef ik 
niet altijd van kleren te veranderen. 
Onlangs kocht ik ook een Hase Pino: 
een tandem waarbij mijn vrouw 
rechtop meerijdt, terwijl ik liggend 
fiets. Benieuwd wat dat zal geven!”

2019. De velomobiel is verkocht sinds 
Paul niet meer hoeft te pendelen voor 
zijn werk. Toch zie je hem nog regel-
matig op het jaagpad, maar dan met 
een ligfietstrike of ligfiets racefiets. 
Putten, onnodige boordjes, gootjes 
en bulten willen de sfeer al eens 
verpesten. In 2015 scheurde hij zelfs 
zijn achillespees door lokale kwalijke 
infrastructuur. Gelukkig belet het hem 
niet om er vandaag ook wel eens met 
de mountainbike op uit te trekken. 
Hij kan heel wat routes aanraden in 
het Scheldeland! De Hase Pino bleek 
dan toch niet de ideale oplossing om 
samen te fietsen. Voortaan toert er 
een jong koppeltje mee rond.

De Schelde & ik!
Het is intussen 4 jaar geleden dat de laatste editie van de Scheldehappening plaatsvond. Voor 

die gelegenheid schreef toenmalig stagiair Laurens Fagard een prachtige reeks over de speciale 
band die mensen met de Schelde hebben. 4 jaar later maken we ons op voor een nieuw festijn, 

‘HOOGTIJ’, en blikken we terug op de reportages van toen.

Veerman Jo Pien

2015. “In vergelijking met enkele jaren 
geleden zet ik vandaag wel 20 keer 
meer mensen over. Het fietstoerisme 
blijft aan populariteit winnen hé. 
Zomer of winter, weer of geen weer. 
Ieder halfuur sta ik paraat om mensen 
naar de overkant van de Schelde te 
brengen. Vaak vragen mensen zich 
af of ik op die manier een leven kan 
opbouwen. Ik zie het zo: ik werk 5 
minuutjes en heb een halfuur vrijaf. 
Bovendien voelt het niet aan als een 
echt beroep, want ik ben continu 
omringd door mensen en natuur. 
Sinds 2 jaar wissel ik geregeld af met 
mijn zoon Izaak, die nu ook de smaak 
lijkt beet te hebben.”

2019. Na zijn hogeschoolopleiding en 
een sabbatjaar twijfelde Izaak welke 
richting hij precies wou inslaan. Hij 
besloot als veerman te starten om 
aan den lijve te ervaren of de job hem 
kon bekoren. Intussen is hij al enkele 
jaren met veel plezier veerman. Hij 
geniet van de vrijheid, de natuur, 
de zonsopgangen, de gesprekken 
met passanten en de variatie die de 
stroming, getijden, maanstand en 
wind met zich meebrengen. Vader 
Pien heeft na bijna 40 jaar zijn ideale 
opvolger gevonden! 
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Zonsondergangfotografe
Anne Van Goethem

2019. Een collega leest ‘De Schelde & 
ik’-verhalen en denkt spontaan aan 
een dame die elke dag op Facebook 
een foto post van de ondergaande 
zon in Sint-Amands. Anne Van 
Goethem woont op 50 meter van 
de kaai en laat zich telkens weer 
ver leiden door “de schoonste bocht 
van de Schelde!”. Ze houdt van de 
poëzie van het water en de woord-
kunst van Emile Verhaeren (1855 - 
1916). Aan de Scheldekaai is een 
museum gewijd aan deze Belgische, 
Franstalige auteur, die hier in Sint-
Amands geboren en begraven werd. 
Wist je dat de inhuldiging van zijn 
praalgraf een van de grootste evene-
menten ooit was in het dorp? Zelfs 
koning Albert I en koningin Elisabeth 
waren die dag aanwezig, precies 
aan de oevers van de Scheldebocht 
die Anne zo koestert. Het museum 
ligt vlakbij en zet de dichter al 50 
jaar lang in de kijker. Op zondag 19 
mei wordt ‘Heerlijk Lijf’ er voorge-
steld, een bundel met Nederlandse 
vertalingen van erotische gedichten. 
De gelijknamige tentoonstelling met 
aquarellen loopt tot 1 september. 
Het wordt een zwoele zomer!

WWW.EMILEVERHAEREN.BE

Kunstenares 
Teresa De Smet 

2015. “Samen met vzw Durme en 
Natuurpunt organiseer ik workshops 
‘Schilderen in de natuur’. Zo ontdek 
ik prachtige plekjes waar nooit 
iemand komt. Natuur in verandering 
drijft mij. En als ik schilder, moet 
er een rivier in de omgeving zijn. 
Water voegt iets extra’s toe aan 
landschappen. Het is zo mooi 
hé, die vergezichten. Toch is het 
niet altijd gemakkelijk om water 
op doek vast te leggen. Zo is elke 
oever anders door de wisselende 
variëteit aan bomen, riet en andere 
landschapselementen. Mezelf 
volledig onderdompelen in een 
kunstwerk brengt me tot rust. Dan 
kan ik mijn hoofd leegmaken.”

2019. Teresa geeft nog altijd met 
veel plezier workshops. Zo trekt 
ze op zaterdag 18 mei naar het 
Nieuwbroek in Berlare om schilders 
met en zonder ervaring te helpen 
hun grenzen te verleggen, of het 
nu met acrylverf op papier is of met 
houtskool.

Ballonvaarder 
Tom Bourgoy

2015. “Op 400 à 500 meter hoogte 
zijn de kronkelende vormen van de 
Schelde zo mooi! Waterlopen zijn 
echt verrijkend voor een landschap. 
De Vlaamse Ardennen tellen bijvoor-
beeld meer heuvels dan rivieren, 
maar die zie je niet vanuit de lucht. 
De stilte op zo’n hoogte doet wat 
met een mens. Dat zie ik aan mijn 
passagiers, die overdag druk in 
de weer zijn en ‘s avonds volledig 
ontspannen in de ballon mand. Zelf 
kom ik ook keer tot keer tot rust, al is 
er wel enige concentratie vereist om 
de stille genieters veilig terug op de 
grond te zetten.”

2019. Na 16 jaar is Tom is nog altijd 
even dol op ballonvaren. Hij heeft nu 
zelfs 2 ballonnen! Vertrekken met 
zijn crew doet hij nog steeds vanuit 
Dendermonde / Aalst / Berlare. De 
wind brengt hem van Sint-Niklaas 
tot Geraardsbergen. Voor Tom komt 
de leukste periode eraan, want het 
vaarseizoen loopt van eind april tot 
half oktober. Veel plezier, Tom!

Hou jij ook zo van het landschap 
en de natuur in de Scheldevallei? 
Fotografeer je graag of doet het 
je eerder plezier om door fraaie 
beelden te grasduinen? Ontdek 
dan de Facebookgroep ‘Parels 
langs de Schelde’ van Marina  
Philips! Meer dan 6.300 leden  
wisselen er dagelijks hun mooiste 
beelden uit. Kennismaken met 
Marina kan op pagina 22 van dit 
nummer!
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~ Waar & wat ~

22 gemeenten langs Schelde, 
Durme en Rupel stelden een 
feestmenu samen met meer dan 60 
activiteiten. Met welke leuks pakt 
jouw gemeente uit? Ontdek het op 
www.hoogtijscheldevallei.be. Ga er 
zeker ook eens gluren bij de buren! 
Met een gegidste fiets- of vaartocht, 
de veerboot en DeWaterbus zijn 
ze dichterbij dan je denkt. Alle 
activiteiten zijn gratis of zacht geprijsd.
Jij feest toch mee? 

~ Centraal thema ~

Deze dag vol beleving op en rond het 
water wil de bijzondere rol belichten 
die ‘onze’ rivieren, het Sigmaplan 
en de Sigma-natuurgebieden 
innemen in het verhaal van de 
klimaatverandering. Zelf staan we 
nu dichter dan ooit bij dit facet van 
de Schelde door onze samenwerking 
met de uitvoerders van het Sigmaplan 
(De Vlaamse Waterweg nv en het 
Agentschap voor Natuur en Bos) 
binnen het project LIFE Sparc.

~ Rivierpark Scheldevallei ~ 

HOOGTIJ ondersteunt de ambitie 
van Rivierpark Scheldevallei: de 
Scheldestreek verder ontwikkelen als 
trekpleister vol unieke natuur en 
erfgoed. Achter de schermen zijn 7 
deelgebieden in volle ontwikkeling. 
Daarin speln het Sigmaplan en LIFE 
Sparc een bijzondere rol. Beide 
projecten investeren langs de Schelde 
in nieuwe natuur die ons beschermt 
tegen overstromingen. In 2021 stellen 
we het Rivierpark met z’n allen aan 
jou voor!

HOOGTIJ, feest in de Scheldevallei!
Kom al varend, fietsend en wandelend de vele troeven van de Scheldevallei ontdekken op zondag 16 juni 
tijdens ‘HOOGTIJ – Feest in de Scheldevallei!’. De eerste editie van ‘de nieuwe Scheldehappening’ biedt 

ook actie, cultuur en gezinsactiviteiten aan. Laat je verrassen op www.hoogtijscheldevallei.be!

Dit beeld, inclusief 
illustraties, werdgemaakt door ...

onze landschaps  -
architect Julie!

‘HOOGTIJ – Feest in de Scheldevallei!’ is een initiatief van ons Regionaal Landschap, Rivierpark Scheldevallei en 
tientallen gemeenten en verenigingen tussen Antwerpen en Gent. Dit evenement volgt de Scheldehappening op en 

is mogelijk dankzij de bijdrage van de Europese Gemeenschap in het kader van het project LIFE Sparc. 

Lise 
vertelt 
er meer 
over op 
pagina 

13!

waterpret
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1. Het Kasteel van Wissekerke. Met een maalmoment aan de getijdenmolen, 
het nautische erfgoed van Tolerant vzw, het verhaal ‘De Schelde in de 
Prehistorie’ door de Barbiergidsen en Erfpunt en een 50 meter lange waterval 
is er tijdens HOOGTIJ echt van alles te beleven in Kruibeke. Ook het Kasteel van 
Wissekerke heeft iets extra’s in petto met mooie beelden die de relatie van het 
kasteel met de omgeving in de kijker zetten. Een elektrisch treintje zorgt ervoor 
dat je niks hoeft te missen! 

2. Kasteel d’Ursel. Zijne Excellenties Hertog Joseph d’Ursel en Hertogin 
Antonine de Mun houden een doopfeest voor hun eerstgeborene! Uiteraard 
heeft dit echtpaar kosten nog moeite gespaard om het je naar te zin te maken 
(en hun rijkdom te etaleren). Net zoals hun voorouders ontvangen ze hun 
gasten royaal met een Victoriaanse kermis vol muziek, dans en demonstraties. 
Geheel in aangepaste kledij, inclusief pruiken, hoeden en hoepeljurken. 
Welkom in 1873! 

3. Het Kasteel van Laarne. Kom om 11, 14 of 15 uur onder leiding van 
deskundige gidsen het 17de-eeuwse kasteel van Laarne verkennen! Van de 
statige ridderzaal tot de oude voorraadkelder, van het zomersalon tot de 
keuken, van de slaapkamer tot de gevangenis … In elke kamer ontdek je een 
nieuwe episode uit de fascinerende geschiedenis van het waterslot en haar 
bewoners. Als kers op de taart kan je de mooiste zilvercollectie van het land 
bewonderen! En dat op een boogscheut van Gent, in een bocht van de Schelde!

De 12 veren over Schelde, Durme en Rupel! Enkel wandelaars en 
fietsers mogen mee van oever naar oever. De veren varen het hele 
jaar door, zijn gratis en hebben vaste bedieningstijden. Enkel in de 
Schellebelle roep je de veerman- of vrouw door een bel te luiden!

WWW.VLAAMSEWATERWEG.BE/VEERDIENSTEN – GRATIS

DeWaterbus! Reis zorgeloos van de Scheldevallei naar Antwerpen 
en omgekeerd. Je hond of fiets mogen gratis mee. Vertrekken en 
aankomen kan in Beveren, Hemiksem, Kruibeke en Zwijndrecht. 
Vanuit ons strategische project Schelde Sterk Merk / Rivierpark 
Scheldevallei ijveren we mee voor een extra halte in Temse en 
Bornem! 

WWW.DEWATERBUS.BE – 3 EURO ENKEL – 5 EURO HEEN-EN-TERUG

Vergroot je actieradius met  ...

Feest mee in stijl in ...

WWW.KRUIBEKE.BE/PRODUCT/441/BEZOEK-KASTEEL-WISSEKERKE – TOEGANG 5 EURO – GRATIS TOT 12 JAAR

WWW.KASTEELDURSEL.BE – TOEGANG 10 EURO – 8 EURO IN VOORVERKOOP – GRATIS T.E.M. 12 JAAR 

WWW.KASTEELVANLAARNE.BE – TOEGANG 8 EURO – INSCHRIJVEN VIA RESERVEREN@KASTEELVANLAARNE.BE
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Voor de eerstesteenlegging van onze prachtige paleizen 
en luxueuze kastelen moeten we veelal terugkeren 
naar de duistere middeleeuwen (ca. 500 tot ca. 1500). 
In die periode zag de koning zijn centrale gezag steeds 
zwakker worden. Machtige lokale heren roken hun kans 
en probeerden de inwoners van een gebied aan zich te 
binden als lijfeigenen. De halfvrije boeren werden door 
de ambitieuze ‘warlords’ ingeschakeld om versterkingen 
op te trekken. Zo konden ze zich beter tegen elkaars 
uitbreidingsdrang verdedigen ...

En zo ontstonden de eerste kastelen

Ergens halverwege de middeleeuwen introduceerden de 
heren in heel Noordwest-Europa een nieuwe militaire 
constructie: een motte. Een aarden heuvel, een toren erop 
om in de verte te turen en een brede gracht errond om 
vijanden af te houden, dat waren de vaste ingrediënten. 

Meestal verbleef de lokale heer in de nabijheid van zijn 
heuvel, op een grotere hoeve. Daarnaast verrees soms 
een kapel of een kleine kerk, en ambachtsgebouwen, 
bijvoorbeeld voor de smid. Ook deze site verdiende 
bescherming! Dus lieten de heren ook hier een brede 
gracht rond graven. Deze twee delen, het opperhof met 
de toren en het neerhof met de woon- en nutsgebouwen, 
vormden samen de eerste kastelen. En elk deeltje was dus 
omgeven door een gracht. Die was vaak enkele meters 
breed, zodat vijanden zelfs te paard geen kans maakten om 
erover te springen. Dat het water zo dichtbij was, kwam 
ook de smid en andere ambachtslui goed van pas. 

Een nieuwe functie, een nieuwe vorm

Toen het territoriale gedrag van de lokale heren in latere 
tijden minder conflictueus werd, verloren de mottekastelen 
hun militair nut. Soms werd ook het neerhof verlaten. Of 

Kastelen en water,
een eeuwenoude romance

De magie van kastelen is heerlijk en het omringende water lijkt de aantrekkingskracht bewust te 
vergroten. Maar wat is nu het echte verhaal achter die eeuwenoude romance? En waarom zien we 

ook op het platteland al eens water schitteren rondom grote hoeves? 
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evolueerde de motte tot een gewone boerderij met een 
walgracht. Andere mottekastelen werden omgebouwd tot 
meer luxueuze residenties, waarbij militaire elementen 
een andere invulling kregen. Zo werd één van de 
verdedigingstorens van het kasteel van Laarne omgebouwd 
tot een ontvangsthal. Aan de gracht werd meestal niet 
geraakt: die hoorde nu eenmaal bij een kasteel. En water in 
de nabijheid was altijd handig. Bovendien liet het water toe 
zwanen te houden, ooit hét symbool bij uitstek van macht 
en rijkdom. 

Net echt

En dan waren er nog de copycats ... Rijke lokale boeren, 
lage adel of religieuze instellingen die een manier zochten 
om hun onafhankelijkheid en vrijheid te etaleren. Hoe 
konden ze dat beter doen dan door de mottekastelen na te 
bootsen? Zo kregen de grootste en de rijkste boerderijen 

tussen ruwweg 1150 en 1400 eveneens een walgracht 
aangemeten. Een duidelijk statussymbool, dat tegelijk 
de bewoners extra bescherming bood. Bijvoorbeeld 
tegen wilde dieren, plunderaars en andere ongenode 
gasten. Net als bij echte kastelen was het handig om bij 
brand een groot waterreservoir beschikbaar te hebben. 
En die frisse duik in de zomer was ook toen al mooi 
meegenomen! 

Wist je dat ons Landschapsloket walgrachten 
helpt te herstellen? Zoals aan Hof ten Dijke in 
Lebbeke, aan de Schalieveldhoeve in Destel-
bergen en aan de Kattenheyehoeve in Laarne 
(foto). Behalve van walgrachten, zijn er vandaag 
ook nog sporen van mottes terug te vinden! Bij-
voorbeeld in een achtvormig grachtenpatroon 
of in een onnatuurlijke welving in het landschap.

4. Het Kasteel Marnix de Sainte Aldegonde. 
Het kasteel van Bornem is een van de mooiste 
kastelen in de Scheldevallei. En op zondag 16 juni 
heet graaf John de Marnix de Sainte Aldegonde, de 
14de graaf van Bornem, jou van harte welkom op 
zijn kasteeldomein! Kom tijdens ‘HOOGTIJ – Feest 
in de Scheldevallei’ genieten van de prachtige 
zichten rondom het kasteel en de Oude Schelde. 
Met muzikale intermezzo’s, een gids die meer 
vertelt over de ontstaansgeschiedenis van het 
kasteel en de link met het water, een buitenterras 
met bediening en een verdwaalde ridder … De 
toegang is helemaal gratis.

WWW.KASTEELMARNIXDESAINTEALDEGONDE.BE

TO
ER

IS
M

E 
V
LA

A
N
D

ER
EN

P
IX

A
B
A
Y
 –

 M
O

O
N
ZI

G
G
 

R
LS

D

R
LS

D

http://www.kasteelmarnixdesaintealdegonde.be


3 x watererfgoed
in de kijker!

Kronkelend door ons landschap verbinden Schelde en Durme bijna alle gemeenten die zijn aangesloten 
bij ons Regionaal Landschap. Boeiende planten bewonen hun oevers en menig recreant weet niet aan hun 
aantrekkingskracht te weerstaan. Erfgoedliefhebbers kijken ernaar en vatten gewillig de mooiste reizen 
aan naar verre en minder verre verledens. Wedden dat je nooit had vermoed dat ‘watererfgoed’ zo 

veelzijdig is? 

De spits en de palingbotter

Vaartuigen als watererfgoed? Echt verrast ben je vast niet. Maar 
denk je daarbij ook aan varend erfgoed dat aan wal bewaard 
wordt? Bekende voorbeelden uit de regio vind je in het Scheep-
vaartmuseum in Baasrode. Vlakbij de Schelde had Baasrode 
eeuwenlang een bekende haven. Al in de 16de eeuw was hier ook 
een scheepswerf actief. Honderden vaartuigen zoals zeilschepen, 
koopvaardijschepen, pleiten en heemers werden hier gebouwd. 

Enkele modellen werden zelfs op maat van dit havendorp 
ontwikkeld. Zoals de zogenaamde ‘Baasroodse palingbotter’, die 
de aanvoer van levende palingen uit Zeeland, Noord-Brabant en 
Zuid-Holland mogelijk maakte. Bijzonder aan de boot was het 
‘natte ruim’ waarin de paling levend werd gehouden, maar ook de 
‘strijkende mast’ die nodig was om de spoor wegbrug in Temse te 
kunnen passeren. 

Een ander typisch schip voor deze streek was de ‘spits’. Eind 2018 
nog vond de Lauranda, een sleepspits die de voorbije 40 jaar bij 
het Steen in Antwerpen lag, een thuis tussen de andere museum-
schepen in Baasrode. Niet verwonderlijk, want de Lauranda werd 
in 1928 gebouwd op de Baasroodse scheepswerven en is een van 
de laatste getuigen van onze binnenvaart. Met 2 grote kranen 
werd de boot uit de Schelde getild en in het droogdok van de 
vroegere Scheepswerf Van Praet-Dansaert gelegd. 

WWW.SCHEEPVAARTMUSEUMBAASRODE.BE
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Ons Regionaal Landschap richtte samen met 8 gemeenten de erfgoeddienst 
IOED Schelde-Durme op. Die zet samen met de gemeenten in op archeologisch, 

bouwkundig en landschappelijk erfgoed. Info: ioedscheldedurme@rlsd.be 

I.S.M. GEMEENTE WETTEREN, NATUURPUNT SCHELDELAND EN KONINKLIJKE HEEM- EN GESCHIEDKUNDIGE KRING JAN BROECKAERT

Villa Driegoten

Hamme telt een bijzondere plek waar het verhaal van de Schelde 
naadloos samenvloeit met dat van het landschap en een tuin: 
Villa Driegoten!

‘Driegoten’ verwijst naar de vroegere drie inhammen of goten in 
de Scheldeoever, tussen de samenvloeiing met de Durme en de 
grens met Moerzeke. Tussen 1898 en 1902 werd de Schelde op 
deze plaats rechtgetrokken over een lengte van 1 kilometer. De 
vaargeul werd verlegd en vier bochten werden weggewerkt. 

De pittoreske villa bij de Schelde dateert van 1903 en werd 
gebouwd in opdracht van aannemer Georges Ritte, die de 
werkzaamheden aan de Schelde opvolgde en daarom dit huis op 
de derde inham van de linker Scheldeoever liet bouwen. 

Minstens even indrukwekkend is een 40 meter lange betonnen 
brug die van de woning naar de tweede tuin gaat en daarbij de 
weg en vijver oversteekt. Die vijver blijkt bovendien niet zomaar 
een vijver te zijn, maar een restant van de dijkbreuk in 1763! 

Verscholen schatten

 In het water zitten oneindig veel schatten verscholen. Denk maar aan 
objecten die in het verleden per toeval of met opzet in grachten, kanalen 

of rivieren terechtkwamen en die in de loop der tijd werden ontdekt. Al in de 
19de eeuw werd duidelijk dat de Schelde nog veel archeologisch materiaal bevat. 

Intussen zijn er talrijke collecties bekend die naar boven kwamen tijdens baggerwerken of 
andere werkzaamheden. Tot de bekendste vondsten behoren ongetwijfeld de zogenaamde 
‘scheepskoppen’, die vermoedelijk als boegbeelden gebruikt werden op vroegmiddeleeuwse 
schepen en in de buurt van Appels (Dendermonde) zouden gevonden zijn. Maar ook uit 
vroegere periodes, zoals de prehistorie, zijn veel voorwerpen bekend. Denk maar aan 
silexstenen om vuur te maken of harpoenen van gewei!

Op stap! Op zondag 2 juni kan je mee op stap met de IOED Schelde-Durme. Tijdens de 
Week van de Begraafplaats én de Week van het Insect gaan we op zoek naar raakvlakken tussen 
erfgoed en biodiversiteit. Interessante historische graven en verrassende natuurwaarden 
staan centraal tijdens gegidste rondleidingen op de parkbegraafplaats van Wetteren. Afspraak 
om 14 en 15.30 uur aan de Hoofdingang van Kerkhof Park Centrum, Achttien Augustuslaan in 
Wetteren. Deelnemen is gratis en inschrijven is niet nodig. Welkom!
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Omdat het Waasland van nature vochtig is, moesten landbouwers manieren bedenken om het teveel aan water weg te 
werken. Grachten graven volstond niet, dus ontwikkelden ze in de late middeleeuwen een techniek die uniek is in de 
wereld! Met sleepschoppen, getrokken door paarden, brachten ze voedselrijke grond uit de omringende grachten naar 
het midden van de akker. Die kwam daardoor gemiddeld 1,4 meter hoger te liggen dan de randen. Die speciale bolle vorm 
onderhouden vereiste op haar beurt specifieke ploeg- en spittechnieken. Al die ijver trok in de 17de en 18de eeuw de 
aandacht van buitenlandse agronomen, die deze methoden uitvoerig beschreven in allerlei 
wetenschappelijke werken. Na de Tweede Wereldoorlog verdwenen de bolle akkers uit het 
landschap, onder meer door het gebruik van zwaardere tractoren en grote mechanische 
ploegen. Toch vind je er op sommige plaatsen nog sporen van terug!

Van nood naar deugd

De bolle akkers werden steevast omringd door grachten. Bomen zoals wilgen, elzen en 
populieren verdroegen de natte bodem goed en werden massaal langs de grachten geplant. Ook 
zij onttrokken overtollig water aan de bodem. Bovendien verstevigden ze de oevers. Toen de boeren tussen 
1660 en 1750 te kampen kregen met een reeks misoogsten, brachten de bomen soelaas. De klompenmakerij, tegenwoordig 
erkend als immaterieel erfgoed, vergde geen startkapitaal en zorgde voor aanvullende inkomsten. Het Waasland groeide 
uit tot een wereld centrum van de klompennijverheid! Zo werd er lustig uitgevoerd naar Nederland en Duitsland. Omdat 
er veel hout nodig was, deden de Canadese populieren hun intrede, een snelgroeiende kruising die rond 1750 in Frankrijk 
ontstond. In 1900 telde het Waasland er wel 788.000! Ze zijn tot op vandaag typerend voor het Wase landschap. Rond 1936 
kwam aan dit mooie klompensprookje een einde, onder meer door Nederlandse invoerbeperkingen. De mechanisatie en 
automatisatie had tegen dan de concurrentie al pijnlijk opgeschroefd en de productievoldoening danig ingeperkt. Wist je al 
dat het woord ‘saboteren’ van het Franse woord voor ‘klompen’ komt? Tijdens de eerste stakingen in de periode van Daens 
lieten arbeiders in Noord-Frankrijk machines stilvallen door er ‘sabots’ in te gooien! 

In deze waterspecial verdient de Sint-Niklase deelgemeente Sinaai absoluut een ereplaatsje. Zo verwijst 
de naam van dit dorp letterlijk naar water: het is een samenstelling van de Germaanse termen ‘swin’ 

(inham) of ‘sin’ (loop, bedding) en ‘aa’ (waterloop). Bovendien leverde de manier waarop de Waaslanders 
met de drassige ondergrond omgingen hen meer dan eens interantionale aandacht op!

Het haat-liefdesverhaal van Sinaai

Met dank aan Eric De Keyzer en de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas
www.deklompdeklingevzw.be – www.klompenmakerij.be – www.kokw.be

Dit zijn de ouders van Jeanne De Wolf. 

Lees 
haar 
verhaal 

op de 
volgende 
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“Mijn vader was al klompen-
maker toen ik in 1928 geboren 
werd. Hij is ermee doorgegaan 
tot ver na zijn 65ste, tot het 

niet meer ging. Op een bepaald 
moment moet je stoppen hé.

– Jeanne De Wolf –

 

“Mijn vader en moeder deden alles. Van de boom kiezen 
tot de afwerking. Hij deed het ruwe werk, zij het fijne. Zag 
mijn vader een boom, dan wist hij hoeveel ‘blokken’ erin 
zaten. Meestal maakte hij damesklompen uit het bovenste 
gedeelte van de boom en gebruikte hij het brede onderste 
deel voor de heren. Soms zag mijn vader een goede boom 
en ging hij naar de boer om een prijs af te spreken, soms 
kwam de boer zijn bomen aanprijzen. Mijn vader verkoos 
wilgen boven Canadase populieren, omdat blokken van 
wilgenhout warmer en steviger waren. 

“Met een ‘urs’ (een boomezel) en paarden brachten voer-
mannen de bomen tot bij ons. In hun gehele lengte, ja. Zo 
werden ze in onze lange tuin gestapeld. Dat deden de man-
nen zelf, met zware stokken op hun schouders. De takken 
gingen er ter plaatse af en werden waarschijnlijk door de 
boer gebruikt. Toen ging niets verloren hé. Zelfs de schors 
niet! Die werd gedroogd en ging in de stoof. Er kwamen zelfs 
mensen speciaal naar hier om de schors te kopen.

“Terwijl het hout nog nat was, ging mijn vader in de 
stallen aan de slag. Eerst werd het hout in stukken gekliefd. 
Daar mochten wij kinderen soms bij helpen met zo’n zaag 
die twee kanten heeft. En maar trekken, duwen, trekken! 
Daarna klemde mijn vader het hout in een paard en haalde 
hij de binnenvorm eruit. Mijn moeder zorgde ervoor dat de 
klompen mooi effen werden. Daarvoor schraapte ze erover 
met een stuk glas. En dan was het tijd om ze te verven. Om 
ze te doen blinken, bewerkte ze de blokken met een bepaald 
ijzer, waarvan ik me de naam helaas niet meer herinner. 
Ik weet wel nog dat ze er pas begon aan als er meerdere 
klompen klaar waren. Dan kon ze een hele namiddag 
schilderen! Haar tekeningen waren ons handelsmerk: zo 
konden de kopers de maker herkennen! Als laatste stap 
hingen mijn ouders de klompen te drogen onder de ‘heuze’ 
(brede dakoversteek van huizen of stallen n.v.d.r.).

“Klompen maken was hun enige broodwinning. In de 
zomer werkten mijn ouders aan de wintervoorraad, zodat 
er zeker genoeg waren. Een koopman uit West-Vlaanderen 
kwam de blokken kopen per wis: 10 tot 15 paar per stok (de 
paren werden met natte wilgenwissen opgebonden n.v.d.r.). 
Tot zijn camion vol zat. Soms moesten we lang wachten 
tot de verkoper kwam. Maar als hij kwam en een van de 5 
Sinaaise klompenmakers wist dat, dan vertelde hij dat voort 
aan de anderen. Ze hielpen elkaar ook, van concurrentie 
merkte ik weinig. Slechts een van de klompenmakers van 
Sinaai investeerde in een machine. Mijn vader niet, anders 
moest hij werkvolk aannemen hé.

“Mijn vader verkocht ook lokaal, bijvoorbeeld aan 
boeren, en ook wij kinderen droegen klompen. Rubberen 
schoenen kregen we niet, want dat was volgens mijn ouders 
niet goed voor de voeten. Ze waren ook veel minder warm. 
Dus droegen wij altijd klompen en daar waren we blij mee. 
Fier dat we waren als we met nieuwe klompen naar school 
gingen! Wie voorzichtig was, kon de winter doorkomen 
met één paar. Zonde dat sommige jongens met de blokken 
smeten! Soms braken ze ook op de vele kasseien die hier 
toen nog lagen. En dan waren ze niet te herstellen. In de 
kerk probeerden we zo voorzichtig mogelijk te zijn, want 
die blokken maakten veel lawaai. Op school gingen de 
blokken uit en deden we onze sloefkes aan. Hadden we in 
de sneeuw gespeeld en waren onze kousen nat, dan stopten 
we wat stro in onze klompen. Dat was lekker warm! Of we 
droegen twee paar kousen als het koud was. In de zomer 
ging het zonder, maar gemakkelijk was dat niet. Dan liepen 
we liever op onze blote voeten … 

Met dank aan Jeanne en haar dochter Anita voor de 
bijzonder vriendelijke ontvangst aan de Dries in Sinaai 
en de boeiende namiddag!

herinnering
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Onze getijdennatuur
is wereldberoemd!

Getijdennatuur 

Getijdennatuur bestaat uit laag-
gelegen slikken (die elke dag bij vloed 
onder water staan) en hoger gelegen 
schorren (die slechts enkele keren 
per maand overstomen). Het ritme 
van eb en vloed, maar ook de unieke 
overgang van zoet naar zout en het 
samenspel tussen water, zand en slib 
brengen een unieke variatie aan bio-
topen tot leven. En elk biotoop heeft 
dan ook nog eens zijn eigen typische 
bewoners! Dat maakt onze Schelde-
natuur echt heel bijzonder. Vlaande-
ren maakte dan ook internationale 
afspraken om ze te beschermen.

Multifunctionele buffers

Door de klimaatverandering moeten 
we rekening houden met een 
stijgende zeespiegel en extremer 
weer, en dus met overstromingen 
en droogte. Daarbij hebben we 
een verrassende bondgenoot: de 
natuur! Getijdennatuur, maar ook 
wetlands (bijvoorbeeld broekbossen 
en natte graslanden) vormen krachtige 
klimaatbuffers. Ze vangen water op en 
houden het zolang het nodig is vast. 
Ze temperen ook vloedgolven en de 
kracht van het getij. En dat is nog lang 
niet alles! 

Het Sigmaplan

De afgelopen eeuwen ontnamen 
we de Schelde en haar zijrivieren 
de ruimte om buiten hun oevers te 
treden door gebieden in te polderen 
en de rivieren recht te trekken. Dat 
verhoogde het overstromingsgevaar, 
zo bewees de watersnood in 1976. 
Daarom geeft Vlaanderen sinds 
1977 ruimte terug aan de rivieren 
met een ketting van gecontroleerde 
overstromingsgebieden en 
ontpolderingen in de riviervalleien: 
het Sigmaplan! 

Onze Schelde is een van de laatste én grootste natuurlijke riviermondingen van Europa. Heel bijzonder is 
dat de Schelde de getijdenbeweging (eb en vloed) tot diep in haar zijrivieren voelbaar maakt. De natuur 
die hierbij ontstaat is zo uniek dat ze Europese bescherming geniet. Bovendien wordt er in Vlaanderen al 
meer dan 40 jaar extra getijdennatuur gecreëerd. Met wetenschappelijke hoogstandjes! Zo ontving het 
vernuft achter het Sigmagebied ‘Kalkense Meersen’ het internationale Working with Nature-certificaat.

Verken dit 
gecontroleerd 
overstromings-
gebied!

supernatuur
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Wat doe jij, Lise Neirinckx?

( 1 )  Het enthousiasme van de ondernemers in de Sparc-gemeenten maakt me zo blij!! 
Met meer dan 34 zijn ze, de mensen die zich klaarstomen als ambassadeur van de Scheldevallei.  

Binnenkort kunnen ze klanten die nog niet weten hoe bijzonder onze regio is  
he-le-maal verbluffen met boeiende weetjes :)!

( 2 )  Ken je architectenduo Gijs Van Vaerenbergh? Ze ontwierpen onder meer ‘De Arcade’, op de dijk 
van Kruibeke. Samen met dit duo en CC Ter Dilft (Bornem) broed ik op een spannend plan! Een tip? 

We willen meer kunst in de Scheldevallei ... maar wat en waar? We zoeken het samen uit. Een eerste 
tentoonstelling in 2020 zou geweldig zijn ... We gaan ervoor!

( 3 )  Wat staan we allemaal braaf te luisteren! Een gids dompelt onze horeca-ambassadeurs onder 
in de wondere wereld van de Sigmagebieden … en ik dompel met plezier mee!

( 4 )  Tijd om wat computerwerk in te halen… in ‘de jungle van Wetteren’. 
Met al die planten voel ik me binnen toch een béétje buiten ;)

( 5 )  Brainstormen met contentbureau Pantarein over de website van LIFE Sparc.  
Wat zouden de bezoekers leuk vinden op www.life-sparc.be?? Wat vertellen we en hoe??

( 6 )  De laatste loodjes voor ‘HOOGTIJ – Feest in de Scheldevallei!’. De gemeenten en de 
verenigingen zetten alles op alles met leuke activiteiten. Dat verdient een mooie website, affiche, 

flyer, … Ik ben benieuwd naar de reacties!

1

In het kort? Ter ondersteuning van Rivierpark Scheldevallei zet ik mee de schouders onder LIFE Sparc, 
een Europees project waarmee 8 Sigmagebieden sneller ontwikkeld kunnen worden in Bornem, 

Dendermonde, Hamme, Temse en Waasmunster. Het doel is een veiliger, klimaatbestendiger én groener 
Vlaanderen. Het luik ‘natuurbeleving’ is mijn missie: ik ontwikkel educatieve pakketten, organiseer 
wandelingen en het event HOOGTIJ, regel de opleiding van klimaatgidsen en nog zoveel meer! 

2 3

4

5 3 6 ‘Space for Adaptating the River Scheldt to Climate Change’

Dit ben ik!

supercollega
15



Meer water in het landschap!
Waterpartijen geven het landschap altijd zo’n heerlijk idyllische toets, met hun bijzondere mix van 

planten en bedrijvige bezoekers, zoals vogels, amfibieën en insecten. Wie weet kan het ook op jouw 
perceel, en wie weet kan je bij de aanleg ervan op praktische en financiële steun rekenen!

Gestroomlijnd landschap
Open ruimte verbinden

Sneu toch, al die versnipperde stukjes natuur? Het 
project Gestroomlijnd Landschap van de Provincie Oost-
Vlaanderen wil die stukjes met elkaar verbinden door 
langs waterlopen op uitgekiende plekjes bomenrijen, 
bosjes, dreven en houtkanten te voorzien. Het fijnmazige 
netwerk van landschapselementen dat zo ontstaat is 
een opsteker voor veel planten- en diersoorten. Zij 
zien hun leefgebieden zo weer groeien. Onder meer de 
kamsalamander, de steenuil, diverse soorten vleermuizen, 
vlinders en wilde bijen weten dit erg te waarderen!

Praktische & financiële ondersteuning

Woon jij toevallig in de wijde omgeving van de Molenbeek 
of Serskampsebeek? In Lede, Wichelen of Wetteren? Dan 
hebben we goed nieuws! Als een poel, heg, houtkant of 
bomenrij op jouw terrein het landschap mag verfraaien, 
dan wil de Provincie Oost-Vlaanderen jou helpen door 
de werken tot 80 % te financieren! Wij staan bovendien 
paraat voor de praktische kant van de zaak. Dat wordt een 
mooie samenwerking, toch?

Robin Van Heghe – robin@rlsd.be – 09 210 90 52

Landschapsloket – krijg gratis advies
Alle inwoners van ons werkingsgebied kunnen gratis 
advies vragen aan ons Landschapsloket. Wil je dat advies 
uitvoeren, dan coördineren we de werken en bekijken 
we of er subsidiekansen zijn. Tot slot heeft jouw eigen 
gemeente mogelijk nog een toelage voor jou in petto!

Eliza Romeijn-Peeters – eliza@rlsd.be – 09 210 90 58

Beginsituatie: een 
waardevolle heg, 
extensieve begrazing 
door Herefordrunderen 
en voldoende lichtinval. 

Een natuurlijke poel 
met zachthellende 
oevers maakt het 
plaatje compleet! Zie 
je de grijze zone in het 
profiel? Die wijst op de 
permanente invloed 
van grond water.

Een stevige afrastering 
voorkomt dat de 
runderen de oevers 
intrappen, maar laat 
hen nog toe om te 
drinken. 

Binnenkort vinden beschermde amfibieën, libellen 
en ontelbare andere organismen hier een ideaal 

biotoop!

EEN VOORBEELD 
GEELSTERVALLEI – LEDE

Wij ondersteunen de Provincie Oost-Vlaanderen in 
nog 3 andere ‘Gestroomlijnd Landschap’-gebieden: 
Maanbeek-Laresloot (Laarne, Wetteren, Destelbergen), 
Molenbeek-Graadbeek (Aalst, Affligem, Asse), 
Barbierbeekvallei (Sint-Niklaas, Temse, Beveren, 
Kruibeke). 
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Een poel voor jouw paard?
Ook paarden houden van een plasje water! Soms ter verkoeling, 
maar vooral om hun dorst te lessen. Wist je dat deze edele 
viervoeter dagelijks 25 tot 30 liter water opslurpt? Zonder 
automatische drinkbak of kraantje in de buurt van een weide, moet 
menig paardenliefhebber dagelijks vele kannen water sleuren om 
deze dorst te lessen. 

Goed nieuws: als je weide voldoende groot is, kan het ook gemakkelijker! Met een (drink)poel! Leuk idee is om met de 
uitgehaalde grond een heuvel aan te leggen. Die zal je nieuwsgierige dier maar wat graag als uitkijkplaats gebruiken. Ook 
de natuur geniet mee, want de heuvel en de poel zorgen voor een micro-reliëf en verschillende microklimaatjes, wat vele 
planten- en diersoorten ten goede komt.

Benieuwd of het ook bij jou kan, zo’n poel? Of naar de andere mogelijkheden om jouw weide ecologischer en aangenamer 
te maken voor je paard(en)? Misschien wil jij als ambassadeur optreden en je infrastructuur natuurvriendelijk en 
landschappelijk waardevol laten inrichten? Wij zijn er voor jou met het PDPO-project Paard in het Landschap! 

Al kort na de aanleg van een poel beginnen de eerste plant-
jes de kop op te steken. Heerlijk om te zien! Toch kent ook 
deze weelde zijn limieten. 

Afhankelijk van de ligging en de omstandigheden, kan een 
poel zo rijk aan planten en voedsel worden dat alleen de 
best aangepaste soorten overleven. Dan neemt de diver-
siteit snel af. In het laatste stadium is er zelfs geen sprake 
meer van een poel: het open water verdwijnt door een 
massa waterplanten en een toenemende sliblaag. Hoe snel 
dat gaat, hangt af vele factoren, zoals de waterdiepte, de 
voedselrijkdom, de ligging, de aanwezigheid van bomen en 
struiken in de buurt, de soorten waterplanten, … 

Dan zit er dan niets anders op dan de poel weer (gedeel-
telijk) open te maken met een graafmachine. Niets om 
tegenop te zien, want wij staan paraat om je van A tot Z 

te begeleiden. Van een nieuwe poel graven tot een oude 
poel ruimen, van vergunning tot en met uitvoering. Lang 
leve ons Landschapsloket!

Voor onderhoud op grotere schaal, bijvoorbeeld voor 
alle poelen en andere kleine landschapselementen (KLE’S) 
op grond van jouw gemeente, riepen we het LOB // Loket 
Onderhoud Buitengebied in het leven. 

Het LOB brengt alles in kaart en koppelt hier herinnerings-
meldingen, prijzen en zelfs uitvoerders aan vast. Zo kan 
het beheer op een heel efficiënte manier opgevolgd en 
uitgevoerd worden. 

Zelf ervaren we het LOB als een grote werk  - ontlaster. 
Voortaan verliezen we geen enkele bomenrij, sloot of 
boomgaard meer uit het oog! 

Eliza Romeijn-Peeters – eliza@rlsd.be – 09 210 90 58

Katrien Devriendt – katrien@rlsd.be – 09 210 90 51

Hulp voor 
particulieren en 

gemeenten!
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Spelen met water verveelt nooit!
Een plekje zo inrichten dat beleving en biodiversiteit zegevieren? Scholen, jeugdverenigingen en 

gemeentebesturen vinden vlot de weg naar ons speelnatuurteam! Dat heeft een heel arsenaal leuks 
in de aanslag, zoals wilgenhutten, speelheuvels, bloemenweides en avontuurlijke boomstammen in 

allerlei klauter- en klimvormen. Er is slechts één element dat nooit mag ontbreken: WATER!

JOEPIE, REGENWATER!

Soms hoef je het echt niet ver te zoeken. Je verricht al wonderen 
door regenwater af te takken via een speelse goot! Onderweg 
prikkelt het regenwater de fantasie en zijn 101 spelletjes mogelijk.

SPEELTERREIN – BROEDERSCHOOL DRIEGAAIEN – SINT-NIKLAAS

BUITENKLAS

Waarom binnen les geven 
als het zonnetje lonkt? 
Toegegeven: de heerlijke 
omgeving met poel en 
knotbomen doet heel af en 
toe misschien een beetje 
wegdromen …

SCHOOLTERREIN – VILLA DA 
VINCI – SINT-NIKLAAS

DE GROOTSTE

Het grootste ‘watercomplex’ dat we tot nog toe 
aanlegden vind je in Aalst. Met een gigapoel, 
speelgrachten en speelbeken. Maar de grootste 
eyecatcher is toch wel het vlonderpad … Een 80 meter 
lange uitnodiging om even uit te blazen op het water!

ONTMOETINGSPLEK – ROZEKENSBOS – AALST

KUNSTIG OBSERVEREN

Het landschap overschouwen vanop een heuvel 
aan een poel? Het kan in ‘The Observer’, een 30 

meter lang wilgenvlechtkunstwerk van Will Beckers. 
Zie je hoe mooi de poel alles weerspiegelt? 

ONTMOETINGSPLEK – HEUVELPARK – AALST
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WADDE? WADI!

Een wadi (een plekje dat zo nu en dan onder water komt te staan) als centraal 
speelelement. Geen ongewenste natte voeten meer door overtollig regenwater, 
maar wel veel speelplezier! 

ONTMOETINGSPLEK – KEISTRAAT – LAARNE

DE EERSTE

Waterpret in ons allereerste speelnatuurproject met een 
gloednieuwe poel en waterspeelpomp!

SCHOOLTERREIN – DE SCHORRE – SINT-AMANDS

MUD PIE KITCHEN

Geen poel, wadi of speelgracht in de buurt? Dan 
nog kan je lekker kliederen … Bak je mee taartjes 
in onze buitenkeuken? 

KINDEROPVANG – SINT-JOZEF – WETTEREN 

DROGE OVERSTEEK

Een van nature natte bodem het hele jaar door toegankelijk 
houden? Dan ga je toch leuk aan de slag met stapstenen, 

evenwichtsbalken en een vlonderpad?

NATUURLEERPAD – APPELDIJKSTRAAT – BORNEM

Heb jij een vraag over meer beleving en biodiversiteit op het terrein van je school, gemeente of 
vereniging? Leg ze even voor aan het speelnatuurteam van Regionaal Landschap Schelde-Durme!

ann@rlsd.be – julie@rlsd.be – 09 210 90 59

WELKOM, DIERTJES!

Toen hij zacht gloeiende oevers kreeg aangemeten, werd deze poel 
veilig toegankelijk voor kinderen én talrijke amfibieën! Errond verrees 
een ecologisch park met heuvels, speelnatuur en bloemenweides. Die 

lokken een diversiteit aan bijen die zijn gelijke niet kent in de regio!

SEMI-PUBLIEKE TUIN – LIA VZW – WAASMUNSTER
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Zaterdag 27 april – Dendermonde 
Workshop inventariseren met de Trage  

Wegen App in Appels en Sint-Onolfspolder 
#tragewegen 

Maandag 29 april – Waasmunster 
Startmoment ‘Paard in het Landschap’ 

#landschapsloket 
Zaterdag 4 t.e.m. zondag 12 mei 2019 – 

Vlaanderen 
Week van de Korte Keten 

#landschapvanerembaldtotkravaalbos 
Zondag 5 mei – Aalst 

Opening wandelnetwerk ‘Beneden-Dender’ 
#landschapvanerembaldtotkravaalbos 

Woensdag 8 mei – Aalst 
Film – ‘Wat hebben we verdiend vandaag’,  

over het leven en werk van landbouwers 
#landschapvanerembaldtotkravaalbos 

Vrijdag 10 mei – Aalst 
Studiedag – Oost-Vlaams erfgoedtreffen 

#ioedscheldedurme 
Zaterdag 11 mei – Wetteren 

Cursus – ‘Zie wat je niet ziet met de  
batdetector!’ (praktijk op vrijdag 17 of 24 mei)  

#natuurloket 
Zondag 12 mei – Aalst / Lebbeke 

Moederdag met (H)EERLIJK LOKAAL fietstocht 
#landschapvanerembaldtotkravaalbos 

Dinsdag 14 mei – Aalst 
Infoavond trage wegen Herdersem 

#tragewegen 
Donderdag 16 mei – Aalst 

Infoavond trage wegen Moorsel en Baardegem  
#tragewegen 

Zondag 19 mei – Buggenhout 
Provinciaal Ontmoetingsmoment Wegspotters 

#tragewegen 
Zaterdag 25 mei – Aalst 

Workshop inventariseren met 
de Trage Wegen App in Moorsel 

#tragewegen

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.

Meer nieuws?
 
Schrijf je in op onze digitale 
nieuwsbrief via www.rlsd.be > 
gratis downloads of volg ons 
op  / Schelde-Durme.

Info
V.U. Stijn Van Belleghem, 
Markt 1, 9230 Wetteren 
• Redactie & Realisatie 
Eva Galle (RLSD) • Druk 
Buroform• Oplage 9.000 
exemplaren • Depotnummer 
D/2019/12835/4 

Contact
Markt 1
9230 Wetteren  
www.rlsd.be
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.

Zondag 2 juni – Wetteren 
Wandeling ‘Op leven en dood!  
Erfgoed en natuur op de begraafplaats’ 
#ioedscheldedurme #natuurloket 
Vrijdag 14 juni – Berlare 
Ontmoetingsmoment Houtzoekers  
#landschapsloket #houtzoekers  
Vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 juni  
– Vlaanderen 
Archeologiedagen 
#ioedscheldedurme 
Dinsdag 28 mei – Hamme 
Open Evaluatieavond trage wegen Kastel 
#tragewegen 
Zaterdag 1 en zondag 2 juni – Vlaanderen 
Open Kerkendag met als thema ‘Emoties’ 
#ioedscheldedurme 
Dinsdag 11 juni – Wetteren 
Infoavond Loket Onderhoud Buitengebied 
#landschapsloket #lob 
Zondag 16 juni 
HOOGTIJ – Feest in de Scheldevallei! 
#scheldesterkmerk #lifesparc 
Donderdag 27 juni – Bornem 
Infoavond trage wegen Hingene 
#tragewegen 
Dinsdag 18 juni – Wichelen 
Infoavond trage wegen Serskamp  
#tragewegen 
Zaterdag 7 september – Affligem 
Erembald Kravaal Happening & Hopdag 
#landschapvanerembaldtotkravaalbos 
Zondag 8 september – Vlaanderen 
Open Monumentendag 
#ioedscheldedurme 
Dinsdag 1 oktober – Wichelen 
Open Evaluatieavond trage wegen Serskamp 
#tragewegen 
Donderdag 17 oktober – Bornem 
Open Evaluatieavond trage wegen Hingene  
#tragewegen

Onze plannen!

tot ziens

klaar voor het klimaat

Meer info via www.rlsd.be
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Wandel je mee in de Beneden-Dendervallei? 

Op zondag 5 mei 2019 wordt het gloednieuwe wandelnetwerk ‘Bene-
den-Dender’ voorgesteld. Met de volle steun van de gemeente Lebbeke 
en de steden Aalst en Dendermonde ontwikkelde Natuurpunt 6 wan-
dellussen. Ook wij konden ons steentje bijdragen! Zo werkten we via 
ons trage wegenproject mee aan oplossingen voor verschillende missing 
links. Kom je het netwerk vanaf 14 uur mee inwandelen met een be-
wegwijzerde familiewandeling van 4 km? Je ontvangt de wandelfolder 
gratis en krijgt er nog lekkers bovenop. Afspraak aan de Vrije School in 
Herdersem (Aalst). Deelnemen is gratis, inschrijven is niet nodig.

DEWOLFMAGDA9@GMAIL.COM – 0473 72 55 49

Vleermuizen ‘zien’ die je niet ziet? Het kan met 
een batdetector! Zo’n vleermuisdetector registreert ultrasoon geluid 
en zet het om in hoorbaar geluid. Een uitgelezen kans om moeilijk 
zichtbare populaties alsnog in kaart te brengen! Op zaterdag 11 mei 
zetten we van 14 tot 16 uur onze tanden in een brokje theorie. Afspraak 
in het Oud Gemeentehuis, Markt 1, 9230 Wetteren. Op vrijdag 17 of 24 
mei (naargelang het weer) spreken we op een welgekozen locatie af om 
praktisch aan de slag te gaan met de nodige tips & tricks. Deelnemen is 
gratis, inschrijven is nodig via robbert@rlsd.be.

IN SAMENWERKING MET VESPERTILIO VZW

Hoeveel soorten vind jij in de Kalkense Meersen? 
Natuurpunt Scheldeland lanceert haar boek ‘Meandertaal. Kalkense 
Meersen, eeuwenoud en springlevend’ met een heus ‘1000-soorten-
weekend’ op zaterdag 18 en zondag 19 mei. Daarbij worden biologen, 
specialisten en natuurvrienden uitgedaagd om in de Kalkense Meersen 
zoveel mogelijk verschillende soorten dieren, planten en paddenstoelen 
te komen determineren! Kalkense Meersen Donkmeer vormt samen 
met 6 andere deelgebieden het toekomstige Rivierpark Scheldevallei.

ANTOON.BLONDEEL@SKYNET.BE – 0477 32 16 78

Uit-tips

natuurhoekje

Ken je onze gratis wandel- en fietsbrochures al? 
Ontdek ze op onze website via www.rlsd.be > gratis downloads!

Het  
vosje, 

jouw bee  
next door! 

Hee stiekeme gluurder! 

Wat sta je daar te blozen? 

Jaagt mijn vurige verschijning je 
temperatuur de hoogte in? Steek het maar 
niet op de lentezon, ik ken jouw soort! 

Mijn naam is An. Nee joh, niet van 
Kenji of Zwalm. Voluit Andrena fulva op 
waarnemingen.be, bij de zandbijtjes. Maar 
wacht, he sloeber! Voor je me op je lijstje 
zet, moeten we elkaar nog even wat beter 
leren kennen, toch?

Ik geef het toe, jouw tuintje met dat puur 
natuur gazonnetje, wat wilde bloemen 
hier en daar, die fruitboom … meer moet 
dat niet zijn. Uiterlijk vertoon? Protserige 
kleuren en opgedreven kroonbladen? Laat 
maar zitten. 

Geef mij maar een ferme meeldraad, 
stevige helmhokjes, kwalitatief pollen, … 
snap je? Deze heerlijke Ribes-struiken 
bijvoorbeeld: onopvallende bloemen, maar 
vol krachtvoer voor mijn kroost. De flinke 
bessenoogst in de zomer is een wederdienst 
helemaal voor jou, want na eind mei ben ik 
er niet meer … 

Pssst! Duik even mee onder deze struik! 
Daar komt die van mij, met zijn fletse pak 
en vuilwitte baard! Verdomd saai toch die 
herenmode … Ruik je die geur van zwarte 
bes? Kom wat dichter … heerlijk …

Die zoete nectar … mmm … streel nog even 
langs mijn rug, honey please! Zie ik je nog 
eens bij mijn holletje in het gras? 

Dan mag je me Vosje noemen …
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Zo nabij
Het was een prachtige lentedag en ik trok naar Sint-Amands om er het kil en de Schelde 
op beeld vast te leggen. Daarna nam ik plaats op een bankje op de dijk. Heel bewust, om 
de schoonheid om me heen in mij te kunnen opnemen. Het water, dat me altijd tot rust 
weet te brengen en mijn hart beroert. Het kerkje van Sint-Amands. Het getjilp van de 
vogels en de fraaie bloesems, die beiden de lente ten volle inluidden. 

Zo’n moment, buiten in de natuur en genietend van al het moois wat mij omringt, is 
voor mij ook vaak een sociale aangelegenheid. Bekenden passeren en pauzeren om me 
“goeiedag!” te komen zeggen. Prachtig toch, zo even stilstaan bij elkaar. Deden we het 
maar vaker.

Al gauw dwalen mijn gedachten af naar mijn Facebookgroep, aan wie ik zoveel te dan-
ken heb. Dankzij de groep heb ik geleerd dat er zoveel prachtige plekjes zo heel erg nabij 
zijn, tot in mijn achtertuin (zonder de groep was ik nooit op zoek gegaan naar het kasteel 
van Bornem!). Ik ben zo dankbaar dat ik ze alsnog mag ontdekken, dankzij de groep en 
onze gedeelde liefde voor het landschap en de natuur.

De sneeuw van de winter, het ontluikende leven van de lente, de weldaad van groen en 
bloemen van de zomer en de prachtige kleuren van de herfst. Ieder seizoen betovert 
mij. Zoals nu, met de Japanse kersenbloesems in volle bloei. De Japanners zien in deze 
‘Sakura’ de symboliek van het leven: heel kort en net daarom zo prachtig. Zittend op 
mijn bankje kan ik hen alleen maar gelijk geven. Wat een rijkdom en schittering geeft de 
natuur ons elke dag mee. Geniet ervan!

BEHEERDER FACEBOOKGROEP ‘PARELS LANGS DE SCHELDE’

HET PITTORESKE SINT-AMANDS

Haar Facebookgroep ‘Parels Langs de Schelde’ telt meer 
dan 6.300 leden. Elke week ontdekt Marina Philips nieuwe 
plekjes om van te genieten. Plekjes die zij deelt met haar 
leden of die met haar gedeeld worden. 

MIJN MOOIE TEMSE!
HET KASTEEL VAN 
BORNEM, ZO DICHTBIJ!

MIJN LIEFDE VOOR FAUNA & FLORA

Marina’s momentum

FOTO’S MARINA PHILIPS

K
U
R
T 

P
O

LF
LI

ET

22



#ikhouvanmijnstreek
JOUW FOTO IN DIT MAGAZINE EN DE BEELDATABANK VAN REGIONAAL LANDSCHAP SCHELDE-DURME? 

STUUR EEN MAILTJE NAAR INFO@RLSD.BE MET ALS ONDERWERP * POSTER *!



klaar voor het klimaat

http://www.hoogtijscheldevallei.be

