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vissen

op de Scheldehappening
Op paasmaandag 1 april vindt de 4de editie van
de Scheldehappening plaats. Een voor de hand
liggend thema op deze 1 april-dag is ‘vissen in
de Schelde’. Een dag om de Schelderegio varend,
fietsend en wandelend te verkennen en er alle
troeven te ontdekken. In 12 steden en gemeenten langs de Schelde kan je ‘vissen’ naar cultuur,
natuur, erfgoed en couleur locale!
Vissen in de Schelde
In de jaren zeventig en tachtig was er nog nauwe
lijks leven in de Schelde. Maar door de inspannin
gen van de industrie, de landbouw en de zuivering
van het afvalwater is de kwaliteit van het water
stilaan verb eterd. Ook de vissen kwamen terug.
In mei vorig jaar werden in Bornem voor het eerst
sinds lang jonge finten (zie foto) gevangen. Dit is
een belangrijk bewijs van de heropleving van de

yves adams

Schelde. Maar er is meer nodig dan een gezonde
waterkwaliteit. Veel diersoorten planten zich voort in
schorren en slikken. Het is dus belangrijk dat we ook
deze leefgebieden in stand houden. Slikken en schorren
zijn trouwens typisch voor ons landschap!
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Voor zijn vierde editie heeft de Schelde
happening een zeer uitgebreid aanbod.
Wandelen, fietsen, varen… in wel 12 ste
den en gemeenten vind je een aanlokkelijk aanbod. Kom genieten van het land
schap, laat je verrassen door allerlei
activiteiten voor jong en oud, luister naar
de verhalen over de geschiedenis, de cul
tuur en het leven in en rond de Schelde.
Elk jaar opnieuw is de Scheldehappe
ning een zalige belevenis die je niet mag
missen!

rlsd

Op de Scheldehappening zijn de beziens
waardigheden uit het programma en de
begeleide wandel- en fietstochten gratis.
Voor de boottochten betalen volwasse
nen 2 euro en kinderen tot 12 jaar 1 euro.
Het volledige programma vind je op
www.scheldehappening.be

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

Varen, fietsen en wandelen 
in de Schelderegio
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In de bres

ludo goossens

voor weidevogels
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Robbert ‘Het gaat onder meer om
grutto, kievit, scholekster, slobeend,
zomertaling, veldleeuwerik en patrijs.
Deze weidevogels komen graag broe
den op onze graslanden en kan je hier
dus vaak spotten. Echt fascinerend!’
Waarom zijn ze bedreigd?
Robbert ‘Jammer genoeg hebben
de weidevogels het hoe langer hoe
moeilijker om hun jongen hier groot
te brengen. Hun nesten worden onbe
wust vernield tijdens het maaien of
vertrapt door het vee. Zo gaat het aan
tal weidevogels elk jaar achteruit. Dit
is ook het lot van de veldleeuwerik.
Deze zangvogel is typisch voor het plat
teland, maar lijkt sinds enkele jaren wel
helemaal verdwenen!’
Hoe beschermen landbouwers
de weidevogels?
Robbert ‘In de Kalkense Meersen
beheren we samen met een aantal land
bouwers ongeveer 95 hectare grasland
op een ‘weidevogelvriendelijke’ manier.
De landbouwers maaien het gras pas

vanaf half juni zodat de kuikens in alle
rust kunnen opgroeien.’
Waar kunnen we het best weide
vogels spotten?
Robbert ‘De beste plek in onze regio
is de Scheldevallei tussen Wetteren
en Zele. In de Kalkense Meersen, het
Paardenbroek in Wichelen of de
Scheldebroeken in Berlare broeden
heel wat soorten. De ideale periode
om ze te bekijken is april en mei, wan
neer de vogels nestelen en hun jongen
groot brengen. Kom maar eens mee
de weidevogels bewonderen tijdens
een van de georganiseerde wande
lingen!’ (zie activiteitenkalender op
www.rlsd.be)
Met steun van het Agentschap
voor Natuur en Bos.

rlsd

Robbert Schepers is medewerker
Natuur bij het Regionaal Landschap.
Hij zet zich ook in om de weidevogels
in ons landschap te beschermen.

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

Welke weidevogels komen zoal
voor in onze regio?
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Een zwaluw
yves adams

maakt de lente niet… of toch?
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Toch gaat het op andere plaatsen minder goed. de zwaluwen
krijgen het steeds moeilijker om een nest te bouwen en dus
gaat hun aantal steeds achteruit. nochtans zijn deze diertjes
zeer nuttig voor de mens: één zwaluw vangt per week ongeveer
50 000 insecten! We zetten ons werk verder voor het voortbe
staan van deze vrolijke ‘kwetteraar’ en plaatsen dit voorjaar een
40tal kunstnesten in appels (deelgemeente van dendermonde).

de gemeente subsidieert
Broedt er een boerenzwaluw in je stal? Of hangt er een huis
zwaluwnest onder je dakgoot? dan wordt jouw gastvrijheid in
bijna alle gemeenten van het regionaal landschap beloond met
een jaarlijkse subsidie. Je vindt meer info op de website van je
gemeente of bij de milieudienst.

zwaluwen oP school
Ben je leerkracht in het basisonderwijs? en wil je jouw leer
lingen laten kennismaken met de huis en boerenzwaluw? Wij
bieden je een boeiend lessenpakket over de zwaluw aan met wel
80 lesbladen.
Info op www.zwaluwenopschool.be.

Het regionaal landschap ontwikkelde
ook een prachtige tentoonstelling over
zwaluwen. Wil je onze tentoonstelling
graag op jouw school, publiek gebouw
of evenement? neem dan snel contact
op met het regionaal landschap via
info@rlsd.be of T 052 33 89 10!

marc Herremans

kiJk vooR meeR info op www.rlSd.be – schRiJf Je in op onze digitale nieuwsbRief!

de zwaluwen van onze streek vonden de voorbije jaren een
instapklare woning bij de bewoners van daarvoor geschikte hui
zen. We hingen sinds 2008 wel meer dan 250 kunstnesten voor
huiszwaluw op in wijken waar al zwaluwen vertoefden. en met
succes! Het aantal huiszwaluwen nam er fors toe. Op sommige
plaatsen broedt bijna de helft van de huiszwaluwen in een kunst
nest van het regionaal landschap!

8

oproep
Laat je KNOTBOOM gratis knotten!
Je bent zeker vertrouwd met het beeld van knot
bomen in het landschap. Vroeger kon men hun hout
en twijgen goed gebruiken. Maar nu worden deze
bomen minder geknot. Ze krijgen dikke en zware tak
ken die afbreken door hun eigen gewicht. Zo dreigen
deze knoestige bomen te verdwijnen uit ons land
schap. Wij willen ervoor zorgen. Heb je bomen staan
die dringend moeten worden geknot? Dan kan je bij
ons terecht. Ook voor het beheren van houtkanten.
We werken al met 160 ploegen die graag jouw bomen
willen knotten in ruil voor het brandhout. Voorwaarde
is dat de takken minstens 4 jaar oud zijn. Bellen of
mailen kan naar T 052 33 89 10 of info@rlsd.be. Of je
kan het meldformulier invullen en sturen naar
Regionaal Landschap Schelde-Durme
Hemelstraat 133A
9200 Dendermonde
of per fax naar F 052 33 89 19. Je vindt het formulier
ook op www.rsld.be (bij ‘wat doen we’ / ‘landschap’).
Graag reageren voor 1 juni 2013.
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laat Je Knotboom gratiS Knotten!
meldfoRmulieR
(in HOOFdleTTers invullen a.u.b.)

voornaam:
naam:
straat:
Postcode:

nr.
gemeente:

Telefoon / gsm:

ludO gOOssens

email:

(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!

Ja, ik beschik over knotbomen of een houtkant die ik door
een houtzoeker wil laten onderhouden.
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Acties in de

provincie

over

vrome bomen…

De provincie Antwerpen roept haar inwoners opnieuw
op om informatie te bezorgen over kapelbomen in
hun omgeving. Met de verzamelde gegevens wil de
provincie – samen met experts, gemeentebesturen en
lokale betrokkenen – acties opzetten om dit erfgoed
te beheren of het een nieuwe toekomst te geven in
ons hedendaagse landschap.

provant

Woon je in de provincie Antwerpen en ken je een
kapelboom in jouw streek? Geef dit dan door. Dankzij
jouw inbreng krijgen we een beter overzicht van de
bestaande kapelbomen en de nood aan eventueel
onderhoud ervan. Meer info over dit project en het
invulformulier vind je op www.provant.be/
erfgoedbomen.

Antwerpen

Gezocht

Buiten-gewoon plekje!

charlotte de wit

Ken jij in je buurt een rommelig
hoekje dat wel een groene trans
formatie kan gebruiken of een
ongebruikt lapje grond dat een
fruitboomgaard, speelbosje of
volkstuintje kan worden? Een
kapelboom die ergens verstopt
staat en een gezellig zithoekje
kan worden of een pleintje dat
een nieuwe woonplek kan bieden
aan bijen, vlinders en vogels?
Geef dan snel dit plekje op als
‘Buiten-gewoon plekje’!
Per gemeente krijgt één verrommeld plekje een groene opknap
beurt. Jij kan mee kiezen welke
dat wordt. Meld jouw plekje aan
tussen 1/4/2013 en 30/6/2013 via
w w w.buitengewoneplekjes.be
of ga langs bij jouw gemeente. Of
contacteer ons op T 052 33 89 10
of info@rlsd.be.

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

Wat is het nut van trage wegen?
Ilse ‘Trage wegen zijn wandel- en fiets
paden voor een ontspannende tocht,
maar ook om een veilige en soms kor
tere weg te nemen naar werk, school of
buurtwinkel. Ook landbouwers maken
er gebruik van. Trage wegen zijn een goed
en veilig altern atief voor onze steeds
drukkere verkeerswegen.’
Welke wegen werden hersteld
in Waasmunster?
Ilse ‘In Waasmunster werden de Sterre
wegels, de Houten Kruiswegel, Den
Bulk, de oude spoorwegbedding en de
dijk van de Oude Durme aangepakt. De
Houten Kruiswegel werd al in juni 2012
officieel geopend. Nu zijn de Sterre
wegels aan de beurt. Bij een groot aan
tal trage wegen vind je een naambordje
dat vaak verwijst naar de geschiedenis
van de plek.’

rlsd

Feestelijke opening

De voorbije jaren herstelden we niet
minder dan 3 kilometer trage wegen
in Waasmunster. Ook de Sterre
wegels werden onder handen genomen. Resultaat? Je kan er nu een
mooie, avontuurlijke wandeling
maken. We vieren dit op zaterdag
27 april en ook jij bent welkom!

Hoe herstelden jullie de Sterrewegels?
Ilse ‘We plaatsten 5 klappoorten,
6 brugjes en een weideafsluiting zodat
avontuurlijke wandelaars kunnen ge
nieten van deze voetwegen, zonder dat
de landbouw daar te veel hinder van
ondervindt.’

01 april 2013
Paasmaandag 1 april 2013
scheldehaPPening
‘Vissen in de schelde’
Kom varen, fietsen en wandelen en ontdek de
troeven van de schelde. Op 10 locaties kan je
voor 2 euro (volwassenen) of 1 euro (kinderen
< 12 jaar) genieten van een cruisegevoel op
schelde of rupel.
Tal van verenigingen bezorgen jou op die dag
een onvergetelijke ervaring. Je vindt in het aan
bod zeker een activiteit naar jouw gading.
wanneer: paasmaandag 1 april van 10 tot 18 uur
waar: verschillende plaatsen langs de schelde.
Het volledige programma vind je op www.
scheldehappening.be

Ilse Smitz, medewerker
Trage Wegen van het Regionaal
Landschap.

Een greep uit het programma :
berlare – scheldebroeken
zit er nog Vis in de sloot?
leven er nog vissen in de sloten langs de
schelde? Kom met ons mee wandelen door het
natuurgebied ‘de scheldebroeken’ (aubroek)
van vzw durme. Haal zelf de netten binnen en
bekijk de vissen van dichtbij. Heel leuk om met
kinderen te doen! Wees gerust, de visjes gaan
nadien terug in de sloot. met de fi ets is deze

activiteit te combineren met de andere acti
viteiten van de scheldehappening. via het
dijkpad ben je na 10 km aan de sintOnolfsdijk
in dendermonde.
Praktisch: duur ongeveer 1,5 uur (2km). ver
trek om 10.30 en om 14.30 uur aan het veerhuis
(Waterhoek 25 in Berlare). Toegankelijk voor
rolstoelen en kinderwagens. Trek laarzen of
wandelschoenen aan.
info: www.rlsd.be | info @rlsd.be |
T 052 33 89 10 (tijdens kantooruren)

hingene – de notelaer
sPannende fotozoektocht

Ben je een echte speurneus die graag raad
sels oplost? en hou je van fietsen? dan is deze
fietstocht langs de schelde en in de Polder iets
voor jou! Fiets langs de mooie en rustige oevers,
snuif de gezonde lucht op en proef de mix van
cultuur en natuur.
Onderweg kan je genieten van een gezonde en
duurzame meeneempicknick. na afloop wacht
er nog een leuke verrassing.

kiJk vooR de volledige activiteitenkalendeR in Jouw Regio op www.rlSd.be

activiteiten

de nOTelaar

rlsd
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Wetteren - Prullenbos
9e grote trage wegenwandeling
Palullenpad

Dendermonde – Sint-Onolfsijk
Fietstocht Natuurpunt
Dendermonding
Reservatenfietstocht langs de Schelde van
Sint-Onolfsdijk naar de Heidemeersen en
terug.
Praktisch: De fietstocht start om 14 uur aan
de aanlegsteiger Sint-Onolfsdijk (30 km).
Info: Bart Dierickx | T 052 21 03 81 |
bartdierickx@skynet.be

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

wetteren

Temse – Wilfordkaai
Infodorp

Kom mee wandelen op het Palullenpad.
Palullen betekent ‘beetnemen’, een lap grond
van weinig waarde, een schelm of ook wel
een pannenkoek. Tijdens de wandeling kan
je smullen van palullen van allerlei aard.
Praktisch: vertrek om 14 uur aan het Prullen
bos, Groenstraat 8 Wetteren ten Ede.
Afstand: ± 8 km; Toegankelijk voor mensen
met verminderde mobiliteit
Info: www.wetteren.be | T 09 369 34 15

Kuier tussen de geanimeerde standen van
Regionaal Landschap Schelde-Durme, vzw
Durme, Toerisme Waasland, Vlaams Neder
landse Schelde Commissie, TV Oost en Honing
verkoop. Vlakbij vertrekken ook de rondvaar
ten, wandel- en fietstochten.
Praktisch: van 10 tot 17 uur

Berlare – Donkmeer
Opendeur bezoekerscentrum
Vzw Durme opent de deuren van haar bezoe
kerscentrum Donkmeer. Een tentoonstelling
biedt je een kijk op de natuur van het Donk
meer. Talrijke foto’s en een unieke maquette
tonen hoe de eendenkooi werkte. Geniet er
van de kinderanimatie of van de prachtige
natuurtuin.
Info: marieke.devos@ vzwdurme.be
of T 09 348 30 20.

vzw durme

Praktisch: Za 30 maart,
zo 31 maart, ma 1 april tel
kens van 11.30 uur tot 17 uur. Vertrek aan het
paviljoen De Notelaer in Hingene. Breng je
fiets mee! Inschrijven verplicht voor de duur
zame picknick. 8 euro (volwassene) 4 euro (kind
tot 12 jaar).
Info: www.notelaer.be | info @notelaer.be |
T 03 889 69 20

01 april 2013

Hamme – Veer Driegoten
Over het Sigmaproject
en het Schelde-estuarium
Natuurpunt Hamme gidst twee wandelingen:
één rond het Lippenbroek en één naar de
Bunt. De wandelingen starten aan het veer
van Driegoten.
Praktisch: Beide wandelingen vertrekken aan
het veer van Driegoten: Lippenbroek: vertrek
om 14 uur (5 km); De Bunt: vertrek om 12.30
uur (7 km).
Info: www.natuurpunthamme.be |
T 0499 73 35 14

Schelle – Veer
Watervogels spotten
op het Noordelijk Eiland
Gekneld tussen de Schelde, de Rupel en het
Zeekanaal Brussel-Willebroek ligt een lange
smalle strook land vol waterpartijen. De ideale
plaats om watervogels te spotten! Een vogel
kenner van Natuurpunt leert je hoe je de vogels
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Tierlrode – Potpolder
Ontdek de grote potpolder
langs de Schelde en de Durme

ons streven

Een gids neemt je mee op een wandeling rond
deze 97 hectare grote potpolder. Wist je dat
deze polder schitterde als decor voor de speel
film “De Storm” uit 2009 van Ben Sombogaart?
Of dat deze potpolder soms onder water wordt
gezet om zo de grootste natuurijspiste van
Vlaanderen te vormen?

Praktisch: vertrek om 14.15 uur aan het stand
beeld van ‘den Toeter’ op het einde van de SintJozefstraat

Info: CVN en Milieuwerkgroep
Ons Streven vzw

Dendermonde - Stad
Op wandel in de stad
Ga mee op stap met Pasar in de vesting- en
martelarenstad Dendermonde. Ontdek de
monumenten en woonplaatsen van bekende
Dendermondenaren. Een bekende inwoner is
kunstschilder baron Franz Courtens. Maar je
loopt er nog heel wat andere bekende Den
dermondenaren tegen het lijf!
Praktisch: vertrek om 15 uur aan De Bruyn
kaai (langs Noordlaan), Dendermonde (7,5 km)
Info: Lucien Lintacker | T 052 21 72 66 |
vgdendermonde@hotmail.com |
www.pasar.be/dendermonde.

Kruibeke - Kerk
Dauwwandeling met ontbijt
Geniet eerst van de begeleide dauwwande
ling die een 2-tal uur duurt. Daarna schuif je
aan voor het uitgebreid ontbijtbuffet.
Praktisch: Vertrek om 6.30 uur aan de kerk
van Kruibeke – het ontbijt kost 9 euro
Info: Pasar Kruibeke | Eduard Beeckman |
T 03 774 41 70

Rupelmonde – Veer
Steenbakkerswandeling
Kom mee wandelen met de Pasar Wandel
club Waasland onder begeleiding van een

gids. Je kan deze wandeling doen om 10
uur of om 15 uur. Tussendoor kan je deel
nemen aan de andere activiteiten van de
Scheldehappening.
Praktisch: Vertrek om 10 uur en om 15 uur
aan het veer van Rupelmonde
Info: Jan Smet | T 03 774 32 06 |
jan.huguette@ telenet.be

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

27 april 2013
Waasmunster
Kom op zaterdag 27 april
de vernieuwde Sterrewegels
in Sombeke mee feestelijk
inwandelen.
De wandelingen starten om 15 uur (onge
veer 5 km). Je kan kiezen uit verschillende
thematische wandelingen voor jong én oud.
Trek je wandelschoenen aan. Deelname
is gratis.
Vertrekplaats: Buurtcentrum Sombeke,
Veldstraat 4 in Waasmunster. Je kan er
terecht voor een hapje, drankje en allerlei
activiteiten.
Info: Kijk op www.waasmunster.be of
www.rlsd.be voor meer info.

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

uit elkaar kan houden.
Hoor je ook dat mooie
fluitje van die zangvogel?
Praktisch: van 13.30 uur tot 15.30 uur; we
vertrekken aan het veer Schelle op de Rupel
dijk (te bereiken via Tolhuisstraat)
Info: Grenzeloze Schelde vzw |
T 02 201 08 08 | info@gs-esf.be

01 april 2013

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 over
heden en lokale verenigingen actief rond natuur en
milieu, landbouw, jacht, toerisme en recreatie.

Waasmunster
Bornem
Hamme

… heeft als missie elke inwoner en bezoeker te overtui
gen 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, sintamands, Temse, Waasmunster, Wetteren, Wichelen en Zele.

deze landschapskrant is een uitgave van het regionaal landschap scheldedurme vzw, Hemelstraat 133a, 9200 dendermonde.
T 052 33 89 10  info @rlsd.be – www.rlsd.be
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