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LANDSCHAPSLOKET

REGIONAAL LANDSCHAP

Het Landschapsloket van ons regionaal landschap geeft
gratis advies over het landschap aan elke overheid,
vereniging, landbouwer of burger binnen ons werkingsgebied.
Wij ondersteunen zoveel mogelijk de administratieve,
financiële en praktische uitvoering. Het Landschapsloket
behandelde in 2021 maar liefst 160 vragen, komende uit alle
aangesloten gemeenten.
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TRAGE WEGEN
We ondersteunden 3 gemeenten bij de opmaak van 7 tragewegenplannen: Gijzegem (Aalst), Hofstade (Aalst),
Nieuwerkerken (Aalst), Aalst-Centrum, Kruibeke, Sint-Gillis
(Dendermonde) en Dendermonde-Centrum. Er werd maar
liefst 450 kilometer aan trage wegen (her)opengesteld.
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NATUURLOKET

kandidaat nationaal park scheldevallei

*

Ons Natuurloket is een aanspreekpunt voor inwoners,
verenigingen en besturen met vragen over fauna en flora.
In 2021 verwerkten we 94 aanvragen waarbij ondersteuning
gevraagd werd voor zwaluwen, lichthinder, vleermuizen,
fauna-akkers en bloemenweiden etc.
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In 2021 verleende de Intergemeentelijke Onroerend
Erfgoeddienst Schelde-Durme (IOED) 97 adviezen aan
gemeentebesturen in het kader van omgevingsvergunningen.
Daarnaast beantwoordde de IOED 208 vragen van
particulieren, gemeentebesturen en erfgoedpartners
inzake bouwadviezen, archeologie, erfgoedinstrumenten,
publieksevenementen, (her)inventarisatie en waardering van
onroerend erfgoed, herbestemming religieus erfgoed en
financieringsmogelijkheden van private renovatieprojecten.
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ERFGOEDDIENST (IOED)

MET DE STRUCTURELE STEUN VAN de Vlaamse overheid • de Provincie OostVlaanderen • de Provincie Antwerpen • de 22 gemeenten / steden
Aalst • Berlare • Bornem • Buggenhout • Dendermonde • Destelbergen •
Hamme • Kruibeke • Laarne • Lebbeke • Lede • Lokeren • Melle • PuursSint-Amands • Sint-Gillis-Waas • Sint-Niklaas • Temse • Waasmunster •
Wetteren • Wichelen • Zele • Zwijndrecht EN DE PROJECTMATIGE STEUN VAN Europa •
alle hierboven vermelde partners.
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REGIONAAL LANDSCHAP SCHELDE-DURME

NATUUR IN DE BUURT
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KASTELEN VAN DE SCHELDE.
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Heel de zomer lang konden bezoekers via HOOGTIJ in beeld
op verkenning gaan langs fototentoonstellingen doorheen
onze Scheldevallei. Dankzij HOOGTIJ leerden ze de mooiste
picknickplekjes kennen. HOOGTIJ in verhalen deed bezoekers
genieten van verhalen en lokale liederen en via HOOGTIJ voor
speurneuzen kon men lekkere streekpakketten winnen.

beter toegankelijke
TRAGE WEGEN

‘Van Steen tot Steen langs de Schelde’ speelt in op het
toeristische groeipotentieel van de Scheldevallei met
als hoofdrolspelers de kastelen van Bornem, Laarne en
Wissekerke, de poorten tot Rivierpark Scheldevallei. Na het
goedkeuren van de ontwerpen op de verschillende sites, werd
in 2021 op de meeste plaatsen gestart met de uitvoering.
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HOOGTIJ - FEEST IN RIVIERPARK SCHELDEVALLEI!

De huidige tijdsgeest heeft nog maar eens duidelijk gemaakt
dat iedereen natuur in de buurt nodig heeft. Het team Natuur
in de buurt brengt in hun diverse projecten natuur bij de
mensen, met avontuurlijke speelplaatsen, uitdagende
parken of woonzorgcentra in het groen. In 2021 werden maar
liefst 3 recreatieve/publieke plekken ingericht als groene
oase dicht bij de mensen.

Dankzij Beplant het Landschap plantten we op
15 verschillende locaties heggen, bomenrijen en
hoogstamboomgaarden aan en leverden we bosgoed voor 8
bijkomende locaties. In totaal werden 4 nieuwe boomgaarden
aangeplant (66 bomen) en werden 5295 stuks bosgoed en 425
hoogstammen geleverd of aangeplant.
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11.951

In 2021-2022 beheerden 40 teams van circa 120 houtzoekers
een 1000- tal knotbomen bij 50 aanbieders. De houtzoekers
voeren dit werk vrijwillig uit in ruil voor het brandhout. Er
werd vooral geknot bij particulieren maar ook voor de gemeentes Temse en Bornem en voor natuurverenigingen vzw
Durme en Natuurpunt. Uitgestelde knotcursussen voor gevorderden van 2020 zijn kunnen doorgaan in Berlare en Zele.
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Ruim 1.500 bezoekers bezochten de nieuw gerealiseerde
hoploods in Aalst tijdens de Erembald-Kravaalhappening. In
Affligem opende aan de Abdij een nieuw hopmuseum.
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BEPLANT HET LANDSCHAP

In samenwerking met Bastion VIII, het centrum voor
natuur- en milieueducatie van de provincie Oost-Vlaanderen
in Dendermonde, werd onze leskoffer voor een buitenles
‘Samen met de natuur keren we het tij’ gefinaliseerd en
opnieuw getest door een honderdtal leerlingen. Daarnaast
werd een groep van ongeveer 15 klimaatgidsen en
natuurouders opgeleid om met een groep leerlingen op stap
te gaan door een overstromingsgebied.
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EDUCATIEF PAKKET
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ACTIVITEITEN
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Op 15 september 2021 dienden we het kandidaatdossier in
van Rivierpark Scheldevallei om uitgeroepen te worden tot
Nationaal Park. Begin 2022 selecteerde minister Demir de
Scheldevallei als één van de zes kandidaten voor de finale
ronde.
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OP WEG NAAR NATIONAAL PARK

