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JOZEF DAUWE

VOORWOORD
Den Halven Akker werkten hieraan mee.
prachtig, toch?
We hopen ook van harte op een massale
opkomst voor onze infoavond rond trage
wegen in Sint-Niklaas-centrum op woensdag 30 september 2015. We vernemen
graag welke trage wegen jij er graag hersteld of opengesteld ziet (p.6).
Fantastisch nieuws: wij vatten het najaar
aan met een gloednieuwe website! Met
prachtige foto’s en overzichtelijk menu.
Laat ons zeker weten wat je ervan vindt.
Misschien tijdens een van onze komende
activiteiten?
Zo stellen we op zondag 20 september 2015,
de ‘Dag van de Landbouw’, het project
‘Duurzame boomteelt in Wetteren’ aan jou
voor (p.4). Alle boomtelers uit de straat

Op zondag 11 oktober 2015 nodigen we je
uit in Meldert voor een boeiende wandeling
doorheen het Kravaalbos. Laat je verrassen door de oude boomgaarden middenin
dit bos, de bronbeekjes van de Molenbeek
en de herboren Graadbeek (we zetten visjes uit!) (p.8).
De Dag van de Trage Weg wordt overal in
Vlaanderen gevierd, maar ons vind je dit

jaar in Bornem (p.4). Daar voorzien we
samen met het gemeentebestuur twee
begeleide wandelingen, een picknick en
een schattenjacht met Chiro Branst. Ook
jij bent van harte welkom op zondag 18 ok
tober 2015!
Andere aanraders: de opening van het
Natuurhuis in Temse (p.10) en een bezoekje
aan domein Kindervreugd in Bornem
(p.12). Nog meer activiteiten vind je achter
aan in dit krantje (p.14) en op onze website
www.rlsd.be. Veel kijk- en leesplezier,
online en offline!

Jozef Dauwe
Voorzitter Regionaal Landschap Schelde-Durme

JEAN VERSPEURT - FOTCLUB REFLEX

En leg je die streek met veel liefde vast op beeld? Dan nodigen wij je uit om deel
te nemen aan onze fotowedstrijd ‘Ik hou van mijn streek!’ en 50 exemplaren
van jouw foto als eindejaarswenskaart te winnen!

·
·
·

WIE WINT?
Een jury selecteert voor elk van ‘onze’ gemeenten de allermooiste foto. De
17 winnaars worden via mail over hun glansprestatie ingelicht en krijgen ten
laatste op 14 december 2015 hun 50 eindejaarswenskaarten thuis bezorgd.
Succes!

LUB REFLEX

·
·

Selecteer een zelfgenomen foto van een winters landschap binnen
ons werkingsgebied
Check hoe oud je foto is: niet ouder dan 2 jaar
Stuur je foto ten laatste op 30 november 2015 naar eva@rlsd.be met
vermelding van jouw naam, adres en de gemeente waar je de foto nam
Post je foto op onze Facebookpagina met de vermelding
#ikhouvanmijnstreek en deel je post
Herhaal de voorgaande stappen maximaal 5 keer
Like onze Facebookpagina

JEAN VERSPEURT - FOTC

·

DIMITRI CAMBIER

ACTIEPLAN
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URT - FOTCLUB

WEDSTRIJD

JEAN VERSPE

HOU JIJ VAN JE STREEK?

REFLEX
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DUURZAME BOOMTEELT

RLSD

IN WETTEREN

Boomtelers die traditionele, arbeidsintensieve technieken blijven toepassen
én oog hebben voor ecologie en biodiversiteit? Je vindt ze in Den Halven
Akker in Wetteren.

175 jaar geleden begon Wetteren met sierteelt, vandaag vind je hier de hoogste concentratie van boomkwekerijen in België.
Op zo’n 2.000 hectare telen meer dan 150
kwekers duizenden soorten sierplanten.
Van klein plantgoed tot levensgrote bomen,
coniferen en sierstruiken. De telers in de
straat ‘Den Halven Akker’ deden iets heel

Dit initiatief kadert in een overkoepelend project ‘Draagvlakverbreding
Landbouw en Milieu’ van de Vlaamse overheid. Met steun van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, het Departement Landbouw en Visserij,
de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos.

bijzonders. Binnen het project ‘Duurzame
boomteelt’ leverden ze samen met Hogeschool Gent en ons regionaal landschap
vele inspanningen om de biodiversiteit te
vergroten. Maak kennis met deze duurzame ondernemers op zondag 20 september 2015, de Dag van de Landbouw.
Laat je tussen 10 en 18 uur in ‘Den Halven

Akker’ ver rassen tijdens rondleidingen,
prikkel je voetzolen op het blotevoetenpad
en geniet van de talloze hapjes en drankjes
uit de streek. De Dag van de Landbouw is
een jaarlijkse organisatie van Boerenbond
en Landelijke Gilden.
Meer info: www.dagvandelandbouw.be
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Met bijenvriendelijke planten
en natuurvriendelijke

‘Afrikaantjes’, of ‘Stinkertjes’
(Tagetes Nemamix) verjagen
minuscuul kleine aaltjes
die plantenwortels

RLSD

RLSD

kunnen aantasten.

HOE MAAKTEN DE
WETTERSE BOOMTELERS
HUN ECOLOGISCHE
VOORNEMENS WAAR?

Nestkasten, bijenhotels

Parasitaire aaltjes of schimmels

en bloemrijke akkerranden

bestrijden de taxuskever op

trekken nuttige insecten en

een natuurlijke manier.

vogels aan, die op hun beurt
plaagsoorten verorberen.
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RLSD

maatregelen tegen bodemerosie.
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TRAGE WEGEN
Te voet, met hond, fiets of paard. Naar het
werk of de school. Als doorsteekje of als
veilige ontspanningslocatie: ontdek hoe
multifunctioneel trage wegen zijn op de Dag
van de Trage Weg. Dit jaar verkennen we
samen met jou de ‘trage’ kant van Bornem.

Eén wandeling, twee wandelingen, een picknick of enkel een avontuurlijke sessie geocaching? Alles kan en mag op zondag 18 oktober 2015, de Dag van de Trage Weg in Bornem.
Welkom!

DEELNEMEN IS GRATIS.

GEOCACHING © WIKIMEDIA

IN BORNEM

In de voormiddag gaat alle aandacht
naar de inhuldiging van een nieuwe
trage weg: de wegel langs het kanaaltje
in Weert. Daarbij horen vanaf 9.30 uur
een plechtig woordje in het charmante
streekmuseum De Zilverreiger, een erelint en een mooie tragewegenwandeling

Info: www.bornem.be

(6 km). Die leidt opnieuw naar De Zilverreiger, waar je van 12 tot 13.30 uur heerlijk kan picknicken. Met je eigen verwenmand, of een ter plaatse aangeschaft
broodje. Een frisse Slijkneus (lokaal
biertje) staat alvast op je te wachten!
In de namiddag steelt groendomein Hoog-

MEER ACTIVITEITEN? Zie www.tragewegen.be
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Wist je dat ook Sint-Niklaas-centrum rijk is aan trage wegen? De voorbije
maanden gingen vrijwilligers na hoeveel wegen vandaag nog bestaan. Ze
inventariseerden ook hun huidige staat. En nu is het aan jou! Laat ons
weten welke trage wegen jij graag hersteld/opengesteld ziet.

heide de show. Daar maken Bornem, ANB, VLM
en wij werk van een betere padenstructuur voor
de diverse gebruikers. Afspraak om 14 uur aan
het chiroplein van Branst, om met een ervaren
gids op verkenning te gaan langs trage wegen in
en rond Hoogheide.
Intussen nodigt Chiro Branst alle kinderen en
tieners uit om samen met hen op schattenjacht
te gaan. Welke groep vindt aan de hand van geografische coördinaten alle verstopte schatten of
‘caches’ in Hoogheide en omgeving? Na afloop
staan alle deelnemers (zowel wandelaars als
cachejagers) lekkere beloningen te wachten op
het chiroplein van Branst.

RLSD

NA

RLSD

Hoe? > kom naar de infoavond op woensdag 30 september 2015 om
19.30 uur in de Vredeszaal van het stadhuis, Grote Markt 1 in Sint-Niklaas
> ontvang een evaluatiekaart > ga op pad > bezorg ons jouw feedback >
en leg zo mee de basis voor het herstelplan van de trage wegen in
Sint-Niklaas-centrum > Tot dan?
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VOOR

RLSD

IN SINT-NIKLAAS
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LANDSCHAP
JO DE CONINCK

RLSD

EN ERFGOED

Het project ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’ wil de streek tussen Erembald en Kravaalbos landschappelijk, cultuurhistorisch, ecologisch, economisch,
toeristisch en recreatief opwaarderen. Naast provinciale (Oost-Vlaanderen,
Antwerpen) en lokale besturen (Aalst, Afﬂigem, Asse, Opwijk) zijn hierbij ook het
Agentschap voor Natuur en Bos, twee bosgroepen (Midden Oost-Vlaanderen,
Groene Corridor) en drie regionale landschappen betrokken.

We lichten drie projecten toe
Tijdens de Week van het Bos laten we jou graag zien welke inspanningen er
binnen dit project geleverd worden. We nodigen jou uit om op zondag 11
oktober 2015 mee het Kravaalbos en zijn omgeving te doorkruisen. Ontdek
bronbeekjes en boomgaarden middenin het bos, of help visjes uit te zetten... We voorzien ook een speelse variant op deze tocht met verrassende
opdrachten en intermezzo’s! Tot in Meldert? Lees meer op www.rlsd.be



 Regionaal Landschap

Pajottenland & Zennevallei

Abdijlandschap Afﬂigem
Samen met de gemeente Affligem, de milieuraad,
Natuurpunt en gemeentegidsen werkte dit regionaal
landschap meerdere wandelingen uit die vertrekken
aan de abdij van Affligem. Zoals de Kluiswandeling,
die via hopvelden, de Weimeersbeekvallei en het
Kluisbos naar de abdij Maria Mediatrix leidt. En het
Roofridderspad, dat de abdij van Affligem verbindt
met de Domentse bossen en het natuurgebied Koudenbergbeekvallei. Langs beide routes werken buurtbewoners, besturen en verenigingen samen aan het
landschap van morgen door kleine landschapselementen (KLE’s) aan te brengen.
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 Regionaal Landschap
Groene Corridor

Kersenboomgaarden
van Mazenzele
Meer dan 59 hoogstammige kersenboomgaarden telde Mazenzele (Opwijk) ooit, in de
lente goed voor ruim 8 hectare aan kersenbloemsens. Het leverde Mazenzele de poëtische titel ‘het witte dorp’ op. Vandaag blijft
er maar weinig over van die bloesempracht,
een spijtige zaak voor het landschap en de
natuurwaarden. Samen met de gemeente
werkt Regionaal Landschap Groene Corridor
aan initiatieven om de kersenboomgaarden
terug te brengen in het landschap.

 Regionaal Landschap Schelde-Durme
Gestroomlijnd Landschap van Molenbeek-Graadbeek
Dit project is een initiatief van de provincie Oost- Vlaanderen en werkt aan betere
natuurverbindingen, waterhuishouding en waterlopen. Wij helpen die ambities te
verwezenlijken door kleine landschapselementen (KLE’s) zoals poelen, sloten,
knotbomen, hagen, heggen en hoogstamboomgaarden aan te brengen. Binnen
dit project plantten we onder andere al vier boomgaarden en 2,5 kilometer aan
heggen en houtkanten aan. Insecten, vogels, planten en dieren kunnen er wonen,
schuilen, eten en schaduw opzoeken.

Wil jij jouw perceel graag verrijken met zo’n KLE?
Of wil je een KLE laten beheren of herstellen? Laat het ons weten!
 Affligem en regio Pajottenland-Zennevallei: koen@pajot-zenne.be of 02 452 60 45
 Asse, Opwijk & regio Groene Corridor: projecten@rlgc.be of 02 253 43 04
 Aalst & regio Schelde-Durme: landschap@rlsd.be of 052 33 89 10
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LANDSCHAP VAN EREMBALD TOT KRAV
KRAV
VAALBOS
AALBOS
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SPEELNATUUR

IN TEMSE

status:

in ontwikkeling
NONA DE BAERDEMAEKER - RLSD

st at us

in ontwikkeling
ELVERSELE
SPEELBOS GROOT BROEK
Om de ontginning van een populierenbos
binnen het Sigmaplan te compenseren,
investeren Waterwegen en Zeekanaal en
de gemeente Temse in een speelbos.
Voor de inrichting daarvan vroegen ze
ons regionaal landschap om advies.
Na een uitgebreid participatieproces en met
onze feedback slaagde student Nona De
Baerdemaeker erin de wensen van alle
actoren te vatten in een uitgekiend concept
en masterplan. Bij de voorstelling daarvan
oogstte ze veel lof. Het concept voorziet een
nieuw speelbos, wandelpaden, looppiste,
een buurtmoestuin en flink wat avontuurlijke speel- en natuurelementen. Een bijzonder detail in het ontwerp is een klimtoren met poort. “Het is een knipoog naar

het verleden, toen hier het voorportier
stond van het koetshuis ‘Hof Ter Elst’”, vertelt Nona, intussen afgestudeerd als
Bachelor in de Tuin- en Landschapsarchitectuur. “Met het koetshuis op de achtergrond
wordt deze klimtoren een echte landmark,
die bovendien kinderen uitnodigt om te spelen of te gluren over de dijk naar het achterliggende landschap.” Temse ziet in de realisatie van dit project een grote meerwaarde
voor de gemeente. Bedankt, Nona!

STAGEPLAATS NODIG?
Regionaal
Landschap
ScheldeDurme (RLSD) groeit stilaan uit tot een
geliefde stagemeester. Hou je evenveel van ontwerpen als Nona? Of heb
je het meer op terreinwerk begrepen?
En studeer je Tuin- en landschapsarchitectuur, Groenmanagement of een
vergelijkbare opleiding? Laat het ons
weten via info @rlsd.be of 052 33 89 10.

STEENDORP
NATUURHUIS MET
BELEVINGSTUIN

sche Fort van Steendorp en natuurgebieden Roomkouter en Gelaagpark. Op vraag van het gemeentebestuur gaven wij mee vorm aan
de belevingstuin van dit Natuurhuis.
Op basis van de verzamelde wensen
werkten we een inspirerend plan uit
waarover alle partners (gemeente
Temse, natuurouders en projectatelier) verder kunnen brainstormen.
Centraal in het ontwerp staan enerzijds de harmonie tussen de architectuur van het Natuurhuis en het
omliggende landschap en ander-

zijds de versterking van natuurbeleving en bestaande groenstructuren.
Zo wordt dit een fijne plek voor mensen, (speel)vogels, kleine zoogdieren
en insecten.
Nieuwsgierig?
Op zaterdag 19 september 2015
trakteert het Natuurhuis, gelegen
op de Roomkouter, iedereen vanaf
10 uur op verschillende kennismakende activiteiten.
Info: www.temse.be

Een ecologisch duurzame ontmoetingsplaats voor natuurliefhebbers
zoals scholen, compostmeesters,
werkgroepen en natuurouders. Die
rol vervult het Natuurhuis op een
unieke locatie: vlakbij het histori-

st at us

afgewerkt

JULIE DECUYPER - RLSD

Op vrijdag 18 september 2015
is het zover: Temse opent haar
Natuurhuis op een voormalige
kleigroeve (vandaag natuurgebied) in deelgemeente Steendorp. Ook wij werden betrokken
bij dit mooie project.
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WWW.CLAESSENSARCHITECTEN.BE
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KINDERVREUGD

Zoek je nog een slaapplaats middenin het groen voor je jeugdvereniging of wil je met je school op
daguitstap of op bosklassen? Dan
kan je terecht in de vernieuwde
omgeving van den Appeldijk in
Weert. Deze reportage illustreert hoe we de natuurzone aan
de vijvers onder handen namen.
Bosgroep Antwerpen Zuid zal
het terrein aan de Appeldijkstraat
herinrichten. Alle ingrepen vergroten het natuurplezier voor
wandelaars, kinderen en tieners!
Info: www.kindervreugd.be

Provincie Antwerpen DMN, Agentschap voor
Natuur en Bos en Kindervreugd vzw (cofinanciering) maakten dit project financieel mogelijk.



RLSD

afgewerkt

RLSD

st at us

We betrokken verschillende partners bij
de opmaak van het ontwerpplan: Kindervreugd vzw (eigenaar van jeugdverblijfcentrum ‘den Appeldijk’ op het domein),
Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur
en Bos. Maar ook de kinderen! Samen met
de Bosgroep nodigden we hen uit om te
komen spelen en leren over het bos in de
uitdagende omgeving van Neerland in
Wilrijk. Op basis van een tekensessie en
brainstorm kreeg het plan definitief vorm.

RLSD

HET BOS IN !

Participatie

Takkenril
Samen met Natuurwerk versleurden stoere
leerlingen uit de eerste graad van basisschool
’t Hinkelpad snoeiafval om een takkenril van
wel 50 meter lang te maken. Die dient als landschappelijke omheining tussen wandelpad en
natuurzone en bezorgt allerlei kleine zoogdieren en vogels in de
winter beschutting.
Doordat het hout langzaam kan verteren,
ontstaat bovendien
een gesloten mineralenkringloop.
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Om de beleving langs het water te verhogen, werkten we een gevarieerd natuurpad uit langs de wilgenbossen en het water. Dankzij het pad blijft deze
zone ook in de natte periode toegankelijk en weten
bezoekers waar ze mogen stappen. Het vlonderpad
neemt een groot deel van het natuurpad in, maar
je kan er ook balanceren op evenwichtsbalken en op
boomstammetjes.

Wilgenhutten



Klein-Brabant is de wilgenstreek bij
uitstek, dus voorzagen we ook wilgenhutten. Professional Frederik Nijman begeleidde de ‘bouw werken’,
waarbij Kindervreugdmedewerkers
en ouders van basisschool ’t Hinkelpad de handen uit de mouwen staken. Even later ver rezen ook op ’t
Hinkelpad wilgenbouwsels!

RLSD

Natuurpad



RLSD



RLSD

RLSD



Natuurbeheer
We lieten storende constructies
aan de vijvers verwijderen en pasten hakhoutbeheer toe langs de
oevers. Het ver zamelde snoeiafval
konden we elders op het domein
goed gebruiken. We voor zagen ook
een aangepast maaischema voor
de oeverzones en een ruigtebeheer voor de zoom aan het bos.


 Fruitbomen
In de Appeldreef kwamen er 15 fruitbomen bij
met vier oude appelrassen. Ze leiden bezoekers
(binnenkort al snoepend?) rechtstreeks naar
de toegang van het jeugd verblijfcentrum ‘Den
Appeldijk’. Met dank aan VELT Klein-Brabant
voor het onderhoud!

KIJK VOOR MEER INFO OP WWW.RLSD.BE – SCHRIJF JE IN OP ONZE DIGITALE NIEUWSBRIEF!
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ACTIVITEITEN
SEPTEMBER 2015
02.09 > Fietstocht | Door Kruibeke, Bazel
en Temse. 53 km. Vertrek aan de bib van
Sint-Niklaas om 13.30 u. > 1 euro. Info:
www.pasar.be/st-niklaas of 0486 35 97 07.

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

11.09 > Nachtvlindernacht | Door vzw
Durme i.s.m. NP Hamme en de nachtvlinderwerkgroep. Om 21 u. aan het veer van
Driegoten, Driegoten 95 in Hamme. Tot
24 u. Info: sarah.geers @ vzwdurme.be
of 09 348 30 20.
12.09 > Kabouterwandeling met gids |

Hemiksem. Gratis. Door IveBiC H-S en cultuurraad H-S. Info: 03 871 98 24 of cultuur
@ivebic.be | Lokale groenten en vlees |
Rondleiding van 10 tot 12 u. in De Seizoenschuur, Eetgoedstraat 1A in Schellebelle
door boeren Delfien en Jeroen > 1,50 tot
3 euro. Info: www.vormingplus.be/waasen-dender of 03 775 44 84. | Natuurreser
vaat Harchies | Bustocht, ook naar het
woud van Stambruges. Door Natuurpunt
en Werkgroep NME Zuid-Waasland.
Vertrek om 8 u. aan SYNTRA, Heimolenstraat in Sint-Niklaas. Terug om 19 u.
> 17 euro. Info: 03 3777 89 26, inschrijven:
0472 74 19 95.

24.09 > Hoeve- en streekproducten |

Voor kids en hun (groot)ouders. 4 km door
de polders van Kruibeke. Vertrek om 14 u.
aan De Schuur, Lange Gaanweg 22 in Bazel.
Door Waterwegen en Zeekanaal NV. Gratis,
wel inschrijven via veerle @jusbox.be

Vorming door Toerisme Provincie Antwerpen met focus op horecaverkoop. Thema’s:
marktstrategie, distributie en prijszetting.
Deel 2 op 29.09. Gratis. Info en inschrijven
(voor 15.09): hilde.lambers @provincieantwerpen.be

13.09 > Open Monumentendag! Info:
www.openmonumenten.be | Schelde
rondvaart | Van Sint-Amands naar Dendermonde. Afvaart om 15 u. aan kaai 31 in
Sint-Amands > 5 à 6 euro. Info: www.rivertours.be of 053 72 94 40. Ook op 27.09.

29.09 > Transportstromen in de stad |
Kan het anders? Door Thomas Vanoutrive
(Universiteit Antwerpen) van 20 tot 22.30 u.
in CC Lokeren, Kerkplein 5 > 3 of 5,50 euro.
Info: www.vormingplus.be/waas-endender of 03 775 44 84.

20.09 > Ambachtentocht | Stippel tussen
10 en 18 u. je eigen route uit in Hemiksem,
Schelle, Niel en Aartselaar, van ambacht
naar ambacht. Infopunt: Gemeenteplaats,

30.09 > Infoavond trage wegen SintNiklaas-centrum | Om 19.30 u. in de Vredes
zaal van het stadhuis, Grote Markt 1 in SintNiklaas. Info: katrijn@rlsd.be of 052 33 89 14.

OKTOBER 2015
01.10 > Cursus natuurbeheer | 7 theorielessen van 19.30 u. tot 22.30 u. in Hoge
Kouter, Heimolenstraat 69 in Sint-Niklaas.
Ook 3 praktijklessen > 40 (leden) of 80
euro. Info: www.natuurpunt.be/cursusnatuurbeheer
04.10 > Polderwandeling | Vertrek om
10 u. aan veer Kruibeke, Scheldelaan in
Kruibeke. Tot 12 u. Thema: eb, vloed en
overvloed. Info: www.vormingplus.be/
waas-en-dender of 03 775 44 84. | Vroege
vogels | Ochtendwandeling met Barbiergidsen. Vertrek om 9.30 u. aan het veer van
Kruibeke. Gratis, wel graag inschrijven
via veerle @jusbox.be
05.10 > Klimaattop voor dummies |
Door Joeri Thijs (Greenpeace). Van 19.30 u.
tot 22 u. in het CC, Rode Kruisstraat 25
in Sint-Niklaas > 1,50 tot 3 euro. Info en
inschrijven (tot 25.09): www.vormingplus.
be/waas-en-dender of 03 775 44 84.

06.10 > De natuur in je testament |
Infosessie met Joost Verbeke om 11 u. in
Lokeren (CC, zaal A, Kerkplein 5) en om
15 u. in Sint-Niklaas (zaal De Kouter,
Koutermolenstraat 4). Na afloop kans
om in alle discretie vragen te stellen.
Info: 015 29 72 49 of 0499 20 47 27.
15.10 > Vogeltrek | Infoavond om 19.30 u.
in BC Molsbroek, Molsbergenstraat 1 in
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17.10 > Survivaltechnieken in de 11de
eeuw | Door vzw Durme i.s.m. het Genootschap van Boudelo. Om 14 u. aan het Boswachtershuisje, Cadzandstraat in Sinaai/
Sint-Niklaas > 6 (leden) of 8 euro. Inschrijven via sarah.geers@ vzwdurme.be of
09 348 30 20. | Bezoek JOMI vzw | Van 10
tot 12 u. in Driegaaienstraat 160 in SintNiklaas. Thema’s: groenonderhoud, landschapszorg, bosbeheer, permacultuur, biogroenteteelt, bespeelbare kunst en sociale
economie > 5 of 10 euro. Info & inschrijven
(tot 07.10): www.vormingplus.be/waas-endender of 03 775 44 84.

18.10 > Gezonde sneukelwandeling |
7 km. Vertrek tussen 14 en 15 u. aan BC,
Veldstraat 2 in Sombeke > 5 (-16j.) tot
10 euro. Inschrijven tot 12.10: toerisme @
waasmunster.be Ook gratis quizwandeling.
| Trage Wegen | Wandeling in Steendorp.
7,5 km. Aandacht voor herfstkleuren en
invloed opwarming aarde. Vertrek aan
de kerk in Belseledorp om 13.30 u. >
1 euro. Info: www.pasar.be/belsele
of 0495 49 13 91.

27.10 > Zelf zaad winnen | Esmeralda

20.11 > Uilencursus | 4-delig (ook op 27.11,

Borgo (permacultuurblogster) praat
over het belang van genetische diversiteit,
die onder druk staat. Van 20 tot 22.30 u.
in CC Lokeren, Kerkplein 5. Info: www.
vormingplus.be/waas-en-dender of
03 775 44 84.

4/12 en 18/12) door vzw Durme. Om 19.30 u.
in BC Molsbroek, Molsbergenstraat 1 in Lokeren > 40 (leden) of 55 euro. Inschrijven via
sarah.geers@ vzwdurme.be of 09 348 30 20.

NOVEMBER 2015
10.11 > Klimaattop voor dummies |
Achtergrond, doelstellingen en problemen
door Joeri Thijs (Greenpeace). Van 19.30 u.
tot 22 u. in het CC, Kerkstraat 24 in
Dendermonde > 2,50 tot 5 euro. Info en
inschrijven (tot 25.09): www.vormingplus.
be/waas-en-dender of 03 775 44 84.
17.11 > Milieuvriendelijke bewaar
technieken | Cursus. Theorie op 17.11
in Temse, praktijk op 24.11 in Elversele.
Telkens van 19.30 u. tot 22 u. > 10 of
18 euro. Info: www.vormingplus.be/
waas-en-dender of 03 775 44 84.

19.11 > Lokaal Mobiliteitsbeleid | Uit
dagingen, knelpunten, inspirerende voorbeelden, verantwoordelijkheden. Door Prof.
Dirk Lauwers (UGent) van 19.30 u. tot 22 u.
in CC Jan Tervaert, Kaaiplein 34 in Hamme
> 3,75 of 7,5 euro. Info: 03 775 44 84 of
www.vormingplus.be/waas-en-dender

22.11 > Buggenhout Bos | Wandeling
(10 km). Vertrek om 14 u. aan hoofdparking
in Kasteelstraat in Buggenhout > max. 2 euro
p.p., 4 euro p.gezin. Info: www.pasar.be/
wandelclubwaasland of 03 774 32 06.

DECEMBER 2015
02.12 > Eco-lifestyle | Met een minimum
aan geld, tijd en energie maximaal resultaat bereiken. Door Green Evelien. Van
14 tot 16 u. in CC Sint-Niklaas, Rode Kruisstraat 25, en van 19.30 u. tot 21.30 u. in
CC Lokeren, Kerkplein 5 > 3,75 of 7,5 euro.
Info: www.vormingplus.be/waas-endender of 03 775 44 84.

JANUARI 2015
13.01 > Energiebeleid Denemarken |
Wiebe Eekman praat over hernieuwbare
energie en de haalbaarheid ervan in België.
Van 19.30 u. tot 22 u. in CC Belgica, Kerkstraat 24 in Dendermonde > 4 of 8 euro.
Info: www.vormingplus.be/waas-endender of 03 775 44 84.

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

Lokeren. Excursie op 18.10 om 7 u. aan
de Paardeweide in Berlare > 18 (leden)
of 25 euro. Inschrijven via sarah.geers @
vzwdurme.be of 09 348 30 20.

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 overtuigen van de waarde van de natuur en het landschap
in de streek.

Kruibeke

Hamme
Puurs

Zele
Laarne

Melle

Wetteren

Berlare

SintAmands
Dendermonde

Wichelen

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

Buggenhout

Aalst

MET STEUN VAN DEZE PARTNERS:

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland

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