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JOZEF DAUWE

VOORWOORD
Zin in een veilig avontuur? Stap dan af van
vertrouwde paden en laat u via trage wegen
door velden, bossen en dorpjes leiden. U
zoekt een educatieve groepsactiviteit? Klop
dan aan bij de materiaaluitleendienst van
het Regionaal Landschap Schelde-Durme.
Wist u dat bijna alle materialen er gratis te
ontlenen zijn? Van verrekijker tot goedgevulde themakoffer.

Kent u dat gevoel: het wordt frisser en de
neiging tot gezellig binnen blijven groeit?
Laat u dan toch eens door een occasioneel
stralende zon of prachtige wolkenlucht naar
buiten lokken. Want ook in herfst en winter
is in de natuur zoveel moois te zien en te
beleven.

Zou u ze herkennen tijdens uw uitje: een
wiel, poel of vlasrootput? Wat het verschil
is en waarom ze belangrijk zijn, komt u in
deze Landschapskrant te weten. Ook
dankbaar om even bij stil te staan zijn fauna-akkers, gespecialiseerd in voedselvoorziening en schuilplekken. ‘s Winters
voeden ze wel 20 verschillende soorten
vogels! Maar ook zoogdieren en insecten
maken er dankbaar gebruik van. Wie weet
spot u er een...

Boeiend op grote schaal is het ‘Landschap
van Erembald tot Kravaalbos’. Nu al een
lust voor het oog met zijn prachtige bossen, beekvalleien, vergezichten en hopvelden. En het kan nog mooier! Daar maakt
ons Regionaal Landschap mee werk van.
Natuur is niet alleen leuk om naar te kijken, maar ook om in te spelen. Daarom
investeert ons Regionaal Landschap in
speelnatuur. Het plezier van de kinderen
spat van de fotoreeks op pagina 13.
Zo ziet u maar: er is niet alleen buiten veel
te zien, ook in deze Landschapskrant krijgen uw ogen flink de kost. Veel plezier, binnen én buiten!
Jozef Dauwe
Voorzitter
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WEGSPOTTERS

IN LAARNE
In samenwerking met het Regionaal Landschap Schelde-Durme en
de provincie Oost-Vlaanderen polste de gemeente Laarne of haar
inwoners bereid waren een handje te helpen. Het pilootproject kreeg
de naam ‘Wegspotters’.
Wat doet zo’n Wegspotter?
Katrijn Loosveldt (medewerker trage wegen): ‘Minstens tweemaal
per jaar brengen Wegspotters een controlebezoek aan hun trage
weg(en) en checken de toegankelijkheid. Is de bewegwijzering oké?
Versperren obstakels de weg? De verzamelde info geven ze door aan
de milieudienst van de gemeente. Dat kan met hun smartphone en
een speciaal ontwikkelde app of met een computer via een online
meldingskaart. De milieudienst volgt de meldingen op en bezorgt de
Wegspotters feedback.’

© PETER DIRIX

Hoe reageerde Laarne op de oproep?
Katrijn: ‘Massaal! Maar liefst 40 mensen woonden de startvergadering van het project bij. Dat we die avond voor elk van de 88 trage
wegen een Wegspotter vonden, is een fantastisch resultaat.’
Krijgt dit project navolging?
Katrijn: ‘Zeker. Begin volgend jaar gaan we ook op zoek naar Wegspotters in Wetteren, de tweede pilootgemeente binnen dit project.’

KIJK VOOR MEER INFO OP WWW.RLSD.BE – SCHRIJF JE IN OP ONZE DIGITALE NIEUWSBRIEF!

© PETER DIRIX

Trage wegen bieden voetgangers, fietsers en/of ruiters een veilig en vaak ook avontuurlijk alternatief om zich van punt A naar
punt B te verplaatsen. Supertof dus! Maar… wie onderhoudt ze?
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KLEINE WATERPARTIJEN

HET HINGENEWIEL © PAUL SEGERS

BOORDEVOL LEVEN

VOOR

Kleine waterpartijen zoals wielen, poelen en vlasrootputten zitten boordevol leven. Wil jij ze net als het Regionaal Landschap
Schelde-Durme herstellen of graven? Ons Landschapsloket
(052 33 89 11 of landschap@rlsd.be) adviseert en ondersteunt je!
NAAR DE BRON

EEN POEL IN WORDING © RLSD

EEN WIEL
Wat? De metersdiepe put die het water bij een dijkbreuk met een
enorme kracht uitschuurde net achter de bres.
EEN POEL
Wat? Gegraven door mensen om hun vee van drinkwater te voorzien,
om de was te doen en bluswater in de buurt te hebben.
EEN VLASROOTPUT
Wat? Gegraven door mensen om vlas te roten, waardoor de vezel van
de plant gescheiden werd. Zo konden ze linnen maken.
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PROJECTEN IN DE KIJKER

NA

© ROLLIN VERLINDE

HET HINGENEWIEL
Aan het Hingenewiel in Bornem is het opnieuw aangenaam vertoeven voor plant,
dier en… wandelaars. De kern van dit succes? Licht! Met beheer- en opruimwerken
pakte het RLSD de begroeiing aan die een
bijzonder plekje aan het wiel het nodige licht
ontnam. Nu kunnen de oever- en water
planten er opnieuw groeien. Zij trekken niet
alleen insecten aan, maar verhogen ook het
zuurstofniveau in het water. Vissen, vogels
en amfibieën zien het graag gebeuren.

VRIJWILLIGERS GROEVEN AAN HET HINGENEWIEL
EEN BROEDOEVER VOOR IJSVOGELS

© RLSD

© LUC MEERT

HET HINGENEWIEL © CIS PEETERS

Samen met vrijwilligers en landbouwers
en met de steun van de provincie OostVlaanderen herstelde het RLSD in twee
jaar tijd 18 poelen in Kruibeke en Temse.
Het groef er ook een nieuwe poel. Inspanningen die amfibieën zoals de kamsala
mander ten goede komen. De kamsalaman
der wordt op Europees niveau beschermd
en heeft nood aan zuivere poelen met veel
waterplanten.

KIJK VOOR MEER INFO OP WWW.RLSD.BE – SCHRIJF JE IN OP ONZE DIGITALE NIEUWSBRIEF!

KAMSALAMANDERS

© ML / RLSD

© PETER VAN HOEY

© PETER VAN HOEY

© PETER VAN HOEY

© PETER VAN HOEY

© RLSD
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FAUNA-AKKERS KLEUREN

HET RESULTAAT?
Na een workshop over de aanleg en het
onderhoud van fauna-akkers zaaiden de
partners dit voorjaar 973 kilogram zaad in.
Dat leverde maar liefst 40 hectare of zo’n
60 voetbalvelden fauna-akkers op. Een

welgekomen traktatie voor onder meer
hommels, bijen en vlinders, fazanten en
patrijzen, hazen en konijnen! Nieuwsgierigen kwamen er midden september alles
over te weten op onze wandeling langs
fauna-akkers bij Wildbeheereenheid Scal
diana in Kastel (Hamme).

OOK IN 2015!
Heb je zelf een akker(rand) in Aalst, Berlare, Dendermonde, Hamme, Kruibeke,
Laarne, Melle, Sint-Niklaas, Temse, Waas
munster, Wetteren, Wichelen of Zele? Dan
kan je ook in het voorjaar van 2015 van
ons een gratis zaadmengsel krijgen om
je akker in te zaaien.
Contacteer Robbert Schepers voor meer
informatie op T 052 33 89 17 of robbert@
rlsd.be (voor 15 februari 2015).

© RLSD

In het voorjaar van 2014 bood het Regionaal
Landschap Schelde-Durme jagers, landbouwers, natuurverenigingen, gemeenten
en particulieren gratis zaadmengels aan
om akkers en akkerranden om te toveren
tot fauna-akkers. Hun akkerbloemen en
oude landbouwgewassen staan in het voor
jaar en de zomer in bloei en bieden vele
insecten, vogels en zoogdieren zelfs in de
winter voedsel en schuilplaatsen. Dat is
nodig, want aan de vele maïsvelden in ons
landschap hebben in het wild levende dieren weinig.

KIJK VOOR MEER INFO OP WWW.RLSD.BE – SCHRIJF JE IN OP ONZE DIGITALE NIEUWSBRIEF!
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WWW.KASTEELDURSEL.BE © STEFAN DEWICKERE / BEELDCOMPOSITIE: KARAKTERS

NAAR BUITEN!

WAT DOEN?
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Het meeste materiaal ontleen je gratis, mits het betalen
van een waarborg. Meer info? Surf naar www.rlsd.be
(Wat doen we > Natuureducatie > Materiaaluitleenpost),
mail naar info@rlsd.be of bel naar 052 33 89 12.

© JEROEN MENTENS

Het RLSD heeft alles in huis voor een boeiende educatieve
groepsactiviteit in de natuur. Met koffers boordevol materiaal om zelf aan de slag of op zoek te gaan, met veldmateriaal groot en klein en met zoekkaarten die je helpen je
vondst te identificeren. Blijf je liever ter plekke? Probeer
dan zeker onze gezelschapsspellen uit! Of stel een fototentoonstelling op. Je kan bij ons mooie roll-ups, panelen
en informatiekaders ontlenen.

TER INSPIRATIE
Educatieve pakketten en spelen: gratis ontlenen zonder waarborg
Habitatspel | Op een grote paddenstoel | Scheldeganzen in actie |
en nog veel meer!
Koffers: maximaal 10 euro per week, met waarborg
Het bos door de bomen | Land in zicht | Moord in de poel | Nat,
natter, natst | Stilte | Wilgenkoffer | en nog veel meer!
Tentoonstellingsmateriaal: gratis ontlenen zonder waarborg
Exoten in het park | Roofvogels | Weidevogels |Zwaluwen |
en nog veel meer!

Veldmateriaal: gratis ontlenen, soms met waarborg
Boomhoogtemeter | Schepnet | Stereomicroscoop |
Verrekijker | en nog veel meer!
Zoekkaarten: gratis ontlenen zonder waarborg
Bodemdieren | Bomen: blad of knoppen | Bomen:
knoppen | Bomen: vruchten | Ongewervelde
zoetwaterdieren | Paddenstoelen | Vissen |
Waterdieren | Watervogels | Wolken

KIJK VOOR MEER INFO OP WWW.RLSD.BE – SCHRIJF JE IN OP ONZE DIGITALE NIEUWSBRIEF!

Laat je niet ontmoedigen door de frissere temperaturen.
Trek die warme jas, sjaal en muts aan en ga naar buiten! Er
is zoveel te ontdekken… Wat dan? De materiaaluitleenpost
van het Regionaal Landschap Schelde-Durme inspireert!
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OVER DE GRENZEN HEEN



VAN EREMBALD TOT KRAVAALBOS
Sinds september 2014 zet biologe/antropologe Evelyne Fiers bij het Regionaal
Landschap Schelde-Durme haar ervaren
schouders onder het project ‘Landschap
van Erembald tot Kravaalbos’. Dat loopt
gedurende drie jaar en is een vervolg op
het strategische en gelijknamige project
dat van 2010 tot 2013 liep.
Centraal staat het zacht glooiende landschap tussen Aalst, Opwijk, Asse en Affligem. “Dat landschap wordt ook wel het
‘gebied van de duizend gaatjes’ genoemd
omwille van de kleinschalige, sterk versnip
perde open ruimte en verstrooide bebou-

wing”, vertelt projectmedewerker Evelyne
Fiers.
Wat is het doel van dit project?
Evelyne Fiers: ‘Met duurzame landschaps
ontwikkeling willen we de identiteit van het
gebied versterken. Daarbij besteden we
aandacht aan natuur, landbouw, bosbouw,
jacht, visvangst, toerisme, recreatie, integraal waterbeheer en erfgoed.’
Wie werken hieraan mee?
Evelyne: ‘Het project is een initiatief van de
provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams-Bra
bant, de stad Aalst, de gemeenten Affligem,

Asse en Opwijk en de Regionale Landschappen Schelde-Durme, Groene Corridor en
Pajottenland & Zennevallei. Inwoners en
lokale actoren krijgen een actieve rol in de
planningsprocessen, het beheer en onderhoud. Zo bouwen al deze partners samen
aan de kwaliteit van het landschap.’
Legt dit vervolgproject andere accenten?
Evelyne: ‘Ja, want er gaat meer aandacht
naar de toeristisch-recreatieve ontplooiing
van deze streek. Omwonenden en bezoekers moeten volop kunnen genieten van de
prachtige bossen, beekvalleien, vergezichten en hopvelden.’
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ENKELE WERKPUNTEN



 Erfgoed koesteren. Onder meer
door het verhaal te vertellen van
de zandsteenontginning. Die liet overal
sporen na. Zo is de kerk van Meldert in
lokale witte zandsteen opgetrokken.
(© JO DE CONINCK)



 De ecologische waarde van
bossen en beekvalleien verhogen.
(© JO DE CONINCK)

 Een kwaliteitsvol
recreatief netwerk ontwikkelen.
(© JO DE CONINCK)

 De hopcultuur in de kijker zetten.
Bijvoorbeeld door het gebruik van
lokale en authentieke producten
te stimuleren.
(© RLSD)



 De vuursalamanderpopulatie
versterken in het Kravaalbos.
(© JEROEN SPEYBROECK)

12

SPEELNATUUR
IN ONZE STREEK

© JULIE DECUYPER

© ANN SELS

NIEU

WS!

Het Koninklijk Atheneum van Sint-Niklaas heeft met glans de wedstrijd gewonnen die het Sint-Niklase stadsbestuur voor de zomervakantie uitschreef. Hoofdprijs: een budget van maar liefst 20.000 euro
om de schoolspeelplaats te vergroenen.
Met knappe maquettes, schetsen en presentaties probeerden de leerlingen van vier scholen de jury te overtuigen. In die jury zetelden de medewerkers van de milieudienst van de stad Sint-Niklaas en het Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD), dat het winnende plan zal
realiseren. Het Koninklijk Atheneum verraste de jury met een opvallende betrokkenheid. De medewerking kwam uit alle hoeken! Zo ontfermden de ASO-richtingen zich over de coördinatie van het creatieve
proces, maakte de architectuurafdeling tekeningen en engageerden de
tuinbouwstudenten zich voor het latere onderhoud. Hun gezamenlijke
droom? Een moestuin, buitenklas en amfibieënpoel realiseren. Ons Regionaal Landschap begint in het voorjaar van 2015 met de uitvoering van
de plannen en zal ook een ontwerpplan op maat maken voor de drie
‘verliezende’ scholen. Met dat plan en de 5.000 euro die ze alsnog van
het stadsbestuur krijgen, kunnen ze zelf aan de slag gaan.

VOLG ONZE PROJECTEN
OP DE VOET VIA ONZE
FACEBOOKPAGINA

KIJK VOOR MEER INFO OP WWW.RLSD.BE – SCHRIJF JE IN OP ONZE DIGITALE NIEUWSBRIEF!

© RLSD
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21 NOVEMBER 2014
Wetteren – CC Nova
FILM ‘ONCE UPON A FOREST’

© CC NOVA

KIJK VOOR DE VOLLEDIGE ACTIVITEITENKALENDER IN JOUW REGIO OP WWW.RLSD.BE

Zin in een exotisch avontuur naar het meest
geheime en ongerepte oord op aarde, het
oerwoud? Laat je dan op het grote doek
betoveren door de film ‘Once upon a forest’
van Luc Jacquet. Met de stem van Chris
Duchausoit.
Praktisch: Om 20 uur
(deuren open om
19.45 uur) in CC Nova,
Molenstraat in Wetteren. Tickets zijn gratis t.e.m. 12 jaar, volwassenen betalen
6 (leden) of 9 euro.
Tickets: Natuurpunt Scheldeland,
miguel.surmont@telenet.be |
CC Nova, 09 365 20 20.

23 NOVEMBER 2014
Buggenhout – Buggenhout Bos
PADDENSTOELEN KIJKEN
Verken samen met Pasar Sint-Niklaas het
Buggenhoutbos met zijn indrukwekkende

variatie van paddenstoelen, waaronder de
zeldzame gekraagde aardster.
Praktisch: De wandeling (7,5 km) start om
14 uur op parking Groene Wandeling, Kasteelstraat in Buggenhout. Deelnemen kost
1 euro.
Info: Arthur Tiels | T 03 296 08 51 |
T 0486 35 97 07 | www.pasar.be/st-niklaas

21 DECEMBER 2014
Nieuwkerken – Ten Bos
KERSTSTALLENTOCHT
Pasar Nieuwkerken-Waas bezoekt kerststallen langs veldwegen in en rond de
gemeente Nieuwkerken.
Praktisch: Verzamelen aan Ten Bos in
Nieuwkerken, vertrek om 13.30 uur. De
wandeling is 6 km lang. Deelnemen kost
1 euro.
Info: Hubert De Rijbel | T 03 776 80 42 |
T 0499 38 27 50
© PASAR MELSELE, ROLAND VAN KEMSEKE

© PASAR MELSELE, ROLAND VAN KEMSEKE

ACTIVITEITEN

6 DECEMBER 2014
Hamme – Driegoten (Veer)
VOGELWANDELING ROND LIPPENBROEK
Tijdens deze maandelijkse vogelwandeling
rond het Lippenbroek neem je samen met
de vogelwerkgroep van Natuurpunt Hamme
tot wel 40 vogelsoorten waar.
Praktisch: Afspraak om 9 uur aan het veer
van Driegoten, Driegoten 95 in 9220
Hamme. Einde: 12 uur. Ook geschikt voor
rolstoelgebruikers. Breng een verrekijker,
vogelgids en eventueel telescoop mee.
Info: Frans Van Havermaet | T 0499 73 35 14
| frans.van.havermaet@telenet.be

26 DECEMBER 2014
Lokeren – Stiltegebied
KERSTWANDELING IN SINAAI
Pasar Lokeren stippelde een sfeervolle
wandeling (9 km) uit langs kerkwegels,
verkavelingpaden en velddreven richting
het ‘Stiltegebied’ tussen Sinaai en KleinSinaai. Om zo de Stekense Vaart te

15

Temse – Trage wegen
TRAGEWEGENWANDELING

© P. WILLEKENS

Kruibeeks Natuurbehoud (KRUIN)
nodigt je uit om mee
te wandelen langs
trage wegen in
Temse. Gids Dirk
Gorrebeeck doet de
geschiedenis van
Blauwhof en de
Lauwershoekschans uit de doeken. Slot met pannenkoek en drankje.
Praktisch: Vertrek aan restaurant
De Groene Wandeling, Hollebeek 156 in
Temse.
Info: Nine Van Hoyweghen | 0473 72 66 15

Laarne-Kalken – Kalkense Meersen
WINTERWANDELING
Kolena vzw trekt ook in 2015 de wandelschoenen aan om de Kalkense Meersen te
verkennen.
Praktisch: De wandeling start om 9 uur
aan Kalkenkerk, Kalkendorp in Kalken
(Laarne). De Lijnbus stopt aan die kerk en
aan het Vaartplein. Deelnemen is gratis
en kan met buggy’s. Stevige kleding en
schoeisel zijn gewenst. Einde: 12 uur.
Info: Lieve Van Bockstael | T 09 367 62 91 |
T 0486 460 871 | groenelieve@telenet.be

22 JANUARI 2015
Uitbergen – Kalkense Meersen
WINTERGASTEN SPOTTEN
Aan de kerk van Uitbergen vat Kolena vzw
een wandeling aan naar de Bergenmeersen om er de wintergasten te observeren.
Praktisch: De wandeling start om 9 uur aan
Uitbergenkerk, Veerstraat in Uitbergen. De
Lijnbus stopt aan deze kerk. Deelnemen is
gratis en kan met buggy’s. Stevige kleding
en schoeisel zijn gewenst. Einde: 12 uur.

Info: Lieve Van Bockstael | T 09 367 62 91 |
T 0486 460 871 | groenelieve@telenet.be

24 JANUARI 2015
Sint-Gillis-Dendermonde
NATUURGIDS WORDEN?
CVN Dendermonde en CVN Oost-Vlaanderen organiseren een cursus Natuurgids
(attest mits geslaagde opdracht). In een
periode van 10 maanden is er om de 2
weken een bijeenkomst voorzien op zaterdag (niet in
schoolvakanties).
Praktisch:
Prijs: 220
euro. De lessen vinden
van 9 tot 12
uur plaats
in DC Zonnebloem (op
wandelafstand van het station van Dendermonde (achterkant)), Breestraat 109 in
Sint-Gillis-Dendermonde. Excursie van
13 tot 16 uur.
Info: Joëlle Laes T 03 205 17 53 |
joelle.laes@c-v-n.be | www.c-v-n.be

BEN JE BENIEUWD NAAR ALLE WANDELINGEN, FIETSTOCHTEN EN ACTIVITEITEN IN DE REGIO? KIJK OP ONZE ACTIVITEITENKALENDER OP WWW.RLSD.BE

KIJK VOOR DE VOLLEDIGE ACTIVITEITENKALENDER IN JOUW REGIO OP WWW.RLSD.BE

28 DECEMBER 2014

8 JANUARI 2015

© CVN

bereiken en langs rustige wegen terug te
keren.
Praktisch: Start om 14.30 uur aan Dries 84
in Sinaai of om 14 uur aan de Grote Kaai 20
in Lokeren. Deelnemen kost 1 (leden) of
1,5 euro.
Info: Albert Rogiers | T 09 349 13 56 |
T 0473 57 37 92 | www.pasar.be/lokeren

HET REGIONA AL LANDSCHAP
… is een streek voornamelijk gevormd door Schelde,
Durme en Dender. In dit landschap vinden we unieke
zoetwaterslikken en -schorren, vochtige graslanden,
oude rivierarmen, talrijke kleine en grotere waterpartijen en bolle akkers in het aansluitende Waasland.

Sint-Niklaas
Temse
Waasmunster

Bornem

… is een samenwerking tussen de verschillende overheden en lokale verenigingen actief rond natuur en
milieu, landbouw, jacht, toerisme en recreatie.
… heeft als missie elke inwoner en bezoeker te over
tuigen van de waarde van de natuur en het landschap
in de streek.

Kruibeke

Hamme
Puurs

Zele
Laarne

Melle

Wetteren

… betrekt het brede publiek bij concrete acties rond
natuur en landschap.

Berlare

SintAmands
Dendermonde

Wichelen

Aalst

MET STEUN VAN DEZE PARTNERS:

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland

Gemeenten Aalst, Berlare, Bornem, Dendermonde, Hamme, Kruibeke, Laarne, Melle,
Puurs, Sint-Amands, Sint-Niklaas, Temse, Waasmunster, Wetteren, Wichelen en Zele.
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