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Wandelen en fietsen

jos winckelmans

langs wondermooie wielen
Wat is een wiel?
Een wiel ontstond bij een dijkbreuk.
Met een enorme kracht schuurde het
water een metersdiepe put uit achter
de bres en zette de polders blank. In
Klein-Brabant en meer specifiek in
Bornem vind je veel van die wielen
terug in het landschap. Het zijn stille
getuigen van de impact van het
Scheldewater op het landschap en
natuurpareltjes met veel planten en
dieren, zoals de ijsvogel. Het Regionaal Landschap stippelde samen met
lokale partners een wandel- en fiets
tocht uit langs de mooiste wielen in
Bornem. Een aanrader! Vraag de
nieuwe wandel- en fietsbrochure gratis aan met bijgaande coupon.

3

gEzInSHappEnIng op
zondag 22 SEptEmBEr

mail je volledige naam en adres naar info@rlsd.be met vermelding ‘brochure wielen’.
of vul de coupon in hooFdletters in en stuur naar:
regionaal landschap schelde-durme, hemelstraat 133a, 9200 dendermonde

antWooRdcoupon
ja, ik wil de brochure ‘wandelen en fietsen langs wondermooie wielen’
gratis ontvangen:
Voornaam:
naam:
straat:
Postcode:

nr.
gemeente:

luc meeRt

e-mail:

(jouw gegevens gebruiken we alleen in het kader van deze actie.
je kan je gegevens altijd laten wijzigen of verbeteren.)

KiJK vooR meeR info op www.rlsd.Be – schRiJf Je in op onze digitale nieuWsbRief!

kom wandelen en fietsen langs de kers
verse wielenroute in Bornem. luister naar
de verhalen en een vleugje muziek en ga
op onderzoek naar wat leeft in en rond het
water. alle activiteiten zijn gratis. De wandel- en fietsbrochure krijg je ook mee.
Waar? De notelaer, notelaersdreef 2,
2880 Bornem
Wanneer? zondag 22 september 2013
van 14 tot 17.30 uur
meer info op www.rlsd.be en op p. 14.
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Zele goes Berlare

vzw trage wegen

Trage wegen in opmars

Ook in Zele is het gemeentebestuur zich
bewust van het belang van trage wegen
voor zijn inwoners en wandelaars en
fietsers uit de omgeving. Samen met
het Regionaal Landschap herstelde de
gemeente de trage wegen die de wijk
Avermaat in Zele verbinden met Berlare
Broek. De gemeente Zele staat in voor
het onderhoud van deze nieuwe verbin
ding zodat deze toegankelijk blijft.

De wandeling loopt van de wijk Avermaat
in Zele tot Berlare Broek, een natuur
gebied in het oostelijk gedeelte van de oude
Scheldemeander. De herstelde trage wegen
vormen een mooie route voor een ontspan
nende wandeling. Op zondag 20 oktober kan
je mee op wandel van Zele naar Berlare.
Onderweg kan je proeven van streekpro
ducten, natuur en erfgoed. Lees er meer
over op www.rlsd.be en op p. 14.

RLSD

Wandelevenement
op zondag 20 oktober

Kijk voor meer info op www.rlsd.be – Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief!
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veilig over straat
een amfibieËntunnel

PeteR DiRiX
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rlsd

Waarom was een amfibieëntunnel nodig?
ROBBERT ‘Momenteel verblijven de amfibieën vooral in de natuur
reservaten Heide en het aangrenzende Paelepelbos. Hun instinct
drijft hen in het voorjaar naar water waar ze zich kunnen voortplanten. Omwonenden zagen regelmatig doodgereden kam
salamanders op de Braektestraat. De dieren wilden het natuurreservaat de vallei van de Serskampse beek bereiken, waar een
2-tal poelen zijn, ideaal voor de voortplanting. Met de tunnel
hebben de amfibieën nu een veilige oversteekplaats en kan
hun aantal ook toenemen in andere gebieden in de vallei.’

De kamsalamander beschermen wij al langer, niet?
ROBBERT ‘Ja, sinds 2008 werken we met verschillende projec
ten voor de kamsalamander. De volwassen mannetjes hebben een grote kam op de rug en lijken op kleine draakjes. Deze
bedreigde waterdraakjes zijn beschermd in Europa. Met steun
van de Provincie Oost-Vlaanderen hebben we al meer dan 50
poelen hersteld zodat de kamsalamander er een thuis vindt.
We zorgen voor schuine oevers zodat de kamsalamander makkelijker in en uit de poel kan klimmen. Zo kunnen er ook veel
water- en moerasplanten groeien die de salamanders nodig hebben om hun eitjes af te zetten.’
Meer info over de kamsalamander vind je op www.rlsd.be.

Kijk voor meer info op www.rlsd.be – Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief!

yves adams

De voorbije zomer plaatste het Regionaal Landschap samen
met de gemeenten Wetteren en Wichelen én Natuurpunt
Scheldeland, een amfibieëntunnel onder de Braektestraat
in Wetteren. Zo kunnen amfibieën, waaronder de bedreigde
kamsalamander, veilig oversteken
van het ene natuurreservaat d’Heide
naar het andere in de vallei van de
Serskampse beek. De Braektestraat
bevindt zich tussen deze twee natuur
reservaten. De tunnel biedt hen een
veilige verbinding. Robbert Schepers,
medewerker van het Regionaal Land
schap, vertelt er meer over.
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Een hart

Yves Adams

voor het landschap
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Hoeveel weidevogelnesten kon je spotten
op jouw weilanden?
PIET ‘De voorbije lente telde ik wel 7 kieviten 3 gruttonesten. Medewerkers van de
Vlaamse Landmaatschappij zijn de nesten
komen opsporen en vertelden mij over de
subsidies die ik voor de nesten kon krijgen.
Maar voor het geld doe ik het niet hoor, wel
uit liefde voor de natuur en het plezier dat
ik eraan beleef. Als ik mijn maïsveld moest
spuiten, plaatste ik emmers boven de nesten om ze te beschermen.’

Waarom komen de vogels op jouw perceel
broeden, denk je?
PIET ‘Ze komen hier broeden op de droge
weiden en niet op de drassige, waar je ze
eerder zou verwachten. Op de drassige
weiden liet ik sloten ruimen en een poel
herstellen door het Regionaal Landschap.
Al dat water trekt de weidevogels aan
natuurlijk.’
Wat doe je nog voor het landschap?
PIET ‘Ik maai twee keer per jaar een gras
land van vzw Durme op momenten dat er
geen broedende vogels meer zitten. Het hooi
kan ik behouden als veevoeder. Verder
heb ik een houtkant met meidoorn en els
waar vogels zowel voedsel als bescher
ming vinden. Binnenkort wil ik ook hoogstamfruitbomen planten.’

Kievitkuiken © RLSD

Heb je raad voor de landbouwers in de
regio?
PIET ‘Het zou mooi zijn mochten landbouw
en natuur meer samenwerken. Ik wil de
landbouwers aanmoedigen om open te
staan voor organisaties zoals het Regionaal Landschap en de Vlaamse Landmaatschappij. Samen kunnen we mooie projecten realiseren waar iedereen bij wint, ook
de landbouw.’

Gruttokuiken © RLSD

Kijk voor meer info op www.rlsd.be – Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief!

Piet D’Heer heeft – samen met zijn
vrouw Tania – al sinds 1984 een land
bouwbedrijf in Berlare. Hij heeft melk
vee en teelt maïs om zijn koeien te voe
deren. Naast zijn bedrijfsactiviteiten
heeft hij ook oog
voor de prachtige
natuur waarin hij
elke dag werkt.
Kieviten en grut
to’s broeden op
zijn weilanden en
hij geniet ervan
om de jonge kui
kens te bewon
rlsd
deren.
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Fauna-akkers
vol bloemen
Ben je jager of landbouwer en heb je een
akker(rand) die je wil inzaaien met bloemen en granen? Dan kunnen we je in het
voorjaar van 2014 en 2015 een gratis zaad
mengsel geven dat je een bloemenrijke
akker oplevert. Met dit mengsel staat je
akker de hele zomer én herfst in bloei. Het
zaadmengsel bevat akkerkruiden, grassen
en oude landbouwgewassen en is zodanig
geselecteerd dat collega landbouwers er
zeker geen hinder van ondervinden.

jos van mierlo
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En vol

Veel diersoorten zoals bijen, vogels, en zoogdieren vinden
voedsel en een schuilplaats in de fauna-akkers. In het voorjaar
brengen patrijzen en fazanten er hun jongen groot. Ze vinden er
insecten en schuilen er bij koud en nat weer. Deze fauna-akkers
blijven ook gedurende de winter staan, wanneer klassieke maïs
akkers er kaal bij liggen. Dan komen er ook veel vogels op af om
er hun buikje te vullen.

Gratis zaadmengsel
Werk je graag mee aan dit project en woon je in Berlare, Dendermonde, Hamme, Kruibeke, Laarne, Melle, Temse, Waasmunster,
Wetteren, Wichelen of Zele?
Dan kan je van ons voldoende zaadmengsel krijgen om je akker
in te zaaien.
Contacteer Robbert Schepers voor meer informatie
op T 052 33 89 10 of robbert@rlsd.be
RLDV

Kijk voor meer info op www.rlsd.be – Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief!

dieren!
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Een wijze tuin!
doorheen de seizoenen

Elke hermans
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gEnIEtEn van HEt groEn

EnkElE tIpS

PRoVincie antweRPen

kom jij ook tot rust in je tuin? of heb je
groene vingers en kan je je er actief in
uitleven? of is jouw tuin de favoriete
speelplek van je kinderen? Voor velen is
hun tuin dé ideale toevluchtsoord waar
ze zich volledig kunnen ontspannen.

•

met een gespreide bloei zorg je
dat insecten het hele jaar door
voedsel kunnen vinden.

•

kies planten die aangepast zijn
aan jouw tuin. kies de juiste planten
voor natte, schaduwrijke en zonnige plekjes!

•

laat uitgebloeide stengels staan
tot na de winter: insecten kunnen
er overwinteren.

Hoe groot of klein je tuin ook is, je kan
zelf kiezen voor meer natuur in je tuin
door de aanleg of het onderhoud anders
aan te pakken. Het resultaat is een tuin
met planten die het goed doen, met vogels,
vlinders en tal van insecten, met een af
wisselende bloei doorheen de seizoenen.

Tuin-Wijzer

oaSES In HEt landSCHap
onze tuinen vormen – naast de parken, weilanden en bossen – groene oases in ons
landschap. wist je dat in Vlaanderen onze
tuinen een groter oppervlak beslaan dan
alle natuurgebieden samen? tuinen zijn
belangrijk voor de natuur: dieren gebruiken tuinen om zich van het ene leefgebied
naar het andere te verplaatsen.

gRatis bRochuRe
Vraag de brochure ‘tuinwijzer’ gratis
aan op www.provant.be/tuinwijzer.
De eerste 20 aanvragers uit ons werkingsgebied krijgen er een bijenhotel
bovenop.

Concrete tips
voor meer natuur
in je tuin

KiJK vooR meeR info op www.rlsd.Be – schRiJf Je in op onze digitale nieuWsbRief!

PRoVincie antweRPen

EEn tuIn vol lEvEn
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aCtiviteiten

Wetteren
WandElIng langS tragE WEgEn

20 oktoBer 2013
zele
WandElEn langS tragE WEgEn

22 sePtemBer 2013

jos winckelmans

KiJK vooR de volledige activiteitenKalendeR in JouW Regio op www.rlsd.Be

kom wandelen en fietsen langs de kersverse wielenroute in Bornem, luister naar
vertellingen en een vleugje muziek en ga
op onderzoek naar wat leeft in het water.
alle activiteiten zijn gratis. De brochure met
de wandel- en fietstocht krijg je ook mee.
Wanneer: zondag 22 september 2013
van 14 tot 17.30 uur
Waar: De notelaer, notelaersdreef 2,
2880 Bornem
Info: De notelaer | t 03 889 69 20 |
info@notelaer.be | www.rlsd.be

Vzw tRage wegen

Bornem
WandElEn En FIEtSEn langS WIElEn

De tocht loopt tot Berlare Broek, een
natuurgebeid in het oostelijk gedeelte van
de oude scheldemeander. De herstelde
trage wegen vormen een mooie route voor
een ontspannende tocht. op zondag
20 oktober kan je mee op wandel van zele
naar Berlare. Proef er van de streekproducten, natuur en erfgoed. ontdek
het volledige programma op www.rlsd.be.
Wanneer: zondag 20 oktober 2013
Waar: meerkskant 143 in zele
(toegangsdreef watergroep)
Info: t 052 33 89 10 | info@rlsd.be |
www.rlsd.be

onderweg krijg je deskundige uitleg over
de historische namen van de trage wegen
die we passeren. in het Hospiesbos genieten we van de herfstpracht en de verhalen
van Paul Van den Bremt (co-auteur
‘De Bossen van Vlaanderen’) over de ecologische historiek van de bossen in Vlaanderen. Breng je laarzen mee! wandeling
van 6 km.
Wanneer: zondag 20 oktober 2013 van
14 tot 17 uur
Waar: Dorp massemen
Info: gemeentebestuur wetteren | agnes.
bellemans@wetteren.be | t 09 369 34 15
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16 november 2013

23 november 2013

Dit is pure, woeste natuur, zoals je ze nooit eerder zag. En gewoon
gefilmd in de lage landen. Daar speelt ‘De nieuwe wildernis’ zich af.
Met als hoofdspelers konikspaarden, ijsvogels en een jong vossengezin. Vertederend, humoristisch en ontroerend.
Wanneer: zaterdag 23 november 2013 om 19.30 uur
Waar: cc Nova Molenstraat 2B, 9230 Wetteren
Info: Natuurpunt | www.denieuwewildernis.be | www.
natuurpuntscheldeland.be | miguel.surmont@natuurpunt.be

Op deze feestdag voor de natuur, steken we graag de handen uit
de mouwen! In Reservaatzone Donkmeer voeren we allerlei
beheerwerken uit. Alle hulp is welkom, want niets is zo leuk als
samen werken in de natuur. Breng je werkhandschoenen en
aangepast schoeisel mee.
Wanneer: zaterdag 16 november 2013 om 9.30 uur of om 13.30 uur
Waar: Reservaatzone Donkmeer aan de houten chalet van
de Nieuwdonk, Dendermondse Steenweg 13 A, 9290 Berlare
Info: vzw Durme | Franki D’haese | T 0496 57 26 23.

Ben je benieuwd naar alle wandelingen, fietstochten en activiteiten
in de regio? Kijk op onze activiteitenkalender op www.rlsd.be

daan

Overmere (Berlare)
Dag van de Natuur

Kijk voor de volledige activiteitenkalender in jouw regio op www.rlsd.be

vzw durme

Wetteren
Film ‘De Nieuwe Wildernis’

het Regiona al landschap
… is een streek gevormd door schelde en Durme. langs
beide rivieren vind je unieke zoetwaterslikken en rietschorren, uitgestrekte graslanden, oude rivierarmen
en talrijke waterplassen en vijvers.

Kruibeke
Temse

… is een samenwerking tussen de verschillende overheden en lokale verenigingen actief rond natuur en
milieu, landbouw, jacht, toerisme en recreatie.

Waasmunster
Bornem
Hamme

… heeft als missie elke inwoner en bezoeker te overtuigen van de waarde van de natuur en het landschap
in de streek.
… betrekt het brede publiek bij concrete acties rond
natuur en landschap.

Schelle

Puurs

Zele
Laarne

Melle

Wetteren

Berlare

SintAmands
Dendermonde

Wichelen

MEt stEUn Van dEZE partnErs:

europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
europa investeert in zijn platteland

gemeenten Berlare, Bornem, Dendermonde, Hamme, kruibeke, laarne, melle,
Puurs, schelle, sint-amands, temse, waasmunster, wetteren, wichelen en zele.

Deze landschapskrant is een uitgave van het Regionaal landschap schelde-Durme vzw, Hemelstraat 133a, 9200 Dendermonde.
t 052 33 89 10 - info @rlsd.be – www.rlsd.be
Verantwoordelijke uitgever: stijn Van Belleghem / lay-out: karakters / Druk: De Duurzame Drukker
oplage: 10 000 exemplaren, wordt 2 keer per jaar gratis aangeboden. gedrukt op gerecycleerd papier

