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Jozef Dauwe

Voorwoord
uitspelen. Het grote draagvlak van het project overtuigde minister Joke Schauvliege,
die een subsidie voorzag. Nu is het tijd voor
actie! Alles begint bij de aanstelling van
een projectcoördinator. Misschien ben jij
de persoon die we zoeken?

Wie door deze eerste Landschapskrant van
2015 bladert, zal het meteen merken:
Regionaal Landschap Schelde-Durme is
ook de komende maanden weer bijzonder
vlijtig.
Vorig jaar maakte ons Regionaal Landschap
bijna 30 partners warm voor het project
‘Schelde Sterk Merk’. Samen willen we de
toeristische troeven van de Schelderegio

De Scheldehappening sluit mooi aan bij
het project ‘Schelde Sterk Merk’. We hopen
dat ook de zesde editie op Paasmaandag
weer duizenden mensen op de been (of op
de fiets) zal brengen. En er is nog meer om
naar uit te kijken!
Zo zorgt ons Regionaal Landschap op 2 april
voor een primeur: het plaatst de allereerste
zwaluwentil in onze regio. Een andere
opsteker na vele maanden van voorbereidingen is het herstel van een aantal trage

wegen binnen ons werkingsgebied. We zien
ook onze speelnatuur
ontwerpen op het
terrein tot leven komen en blijven kleine
landschapselementen aanbrengen of herstellen. En achter de schermen draagt onze
vereniging bij aan een sterke identiteit van
het ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’.
Inderdaad, we hebben heel wat te vertellen! Als voorzitter van het Regionaal Landschap Schelde-Durme wil ik je bedanken
voor jouw interesse.

Jozef Dauwe
Voorzitter
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ScHeLde
steRK meRK !

De Schelderegio speelt haar potentieel als toeristische trekpleister op dit moment nog niet ten volle
uit. Nochtans zijn haar troeven indrukwekkend:
een centrale ligging tussen de steden Antwerpen,
Leuven, Brussel en Gent, heerlijke wandel- en
fietstrajecten langs het water, talrijke bezienswaardigheden en natuurgebieden, kwalitatieve
horecazaken, prachtig historisch erfgoed, recreatieve vaarmogelijkheden en veerponten,...

DOEL?
Een harmonieus geheel creëren van de bestaande,
attractieve natuurgebieden, dorpen en bezienswaardigheden rond de waterwegen en recreatieve
routes die de Schelderegio doorkruisen.

HOE?
Regionaal Landschap Schelde-Durme en 29
partners dienden bij minister Joke Schauvliege
het strategische project ‘Schelde Sterk Merk’
in. De minister beloonde de visie met een subsidie van 300.000 euro. Daarmee kan RLSD
gedurende drie jaar de loon- en werkingskosten
financieren van een projectleider. Hij/zij zal
ervoor zorgen dat de economische, sociale én
ecologische belangen van de Schelderegio
optimaal op elkaar worden afgestemd.

Interesse in de
VACATURE
Projectleider
m/v ‘Schelde
Sterk Merk’?
Surf naar
www.rsld.be

KiJK vooR meeR info op www.rLSd.be – schRiJf Je in op onze digitale nieuwsBRief!

WAAROM?

KABINET J. SCHAUVLIEGE

Vanaf dit jaar zetten Regionaal Landschap ScheldeDurme en vele partnerorganisaties de schouders
onder het project ‘Schelde Sterk Merk’.
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ScHeLdeHAPPeninG 2015
DE EENDENKOOI

ontspannen À la caRte

VILDA – YVES ADAMS

Donklaan 73, 9290 Berlare

KALKENSE MEERSEN

Tip: Berlare opent het toeristisch
seizoen feestelijk met het driedaagse
event ‘Retr’eau’. Geniet tijdens het paasweekend mee van het feestprogramma!
Info: www.berlare.be/retr-eau

Vaartplein, 9270 Laarne
Meersen zijn laaggelegen, vochtige
graslanden in de overstromingsvlakte
van een rivier. De Kalkense Meersen
(800 hectare) vormen een bijzondere
broed- en overwinteringsplaats voor
vele weidevogels, zoals de grutto. Die
steltloper komt hier vanaf half maart
broeden en staat symbool voor dit
natuurgebied met status van Europees
Vogelrichtlijngebied.

KATRIEN DE SAEDELAERE

Zet je wandelschoenen klaar, blink je
tweewieler op en surf naar www.scheldehappening.be om jouw Paasmaandag
voor te bereiden! Ook dit jaar verwelkomen alle gemeentes nabij de Schelde
jou met open armen om
te komen genieten van
hun natuurpracht. Wandelen, ﬁetsen en/of varen? Stel jouw dagprogramma op à la carte!
Wij lichten er voor jou
alvast enkele blikvangers uit.

Een eendenkooi was ooit een plek waar in
het wild levende eenden werden gevangen
voor consumptie. In Berlare kan je aan
het Donkmeer de enige publiek toegankelijke kooi in België bezoeken. Je treft er
een dierenparkje met eenden en enkele
boerderijdieren.

MUZIKALE JAZZ-RONDVAARTEN

TUINEN

Sint-Onolfsdijk (aanlegsteiger),
9200 Dendermonde

Wetterse Watertuin
Jabekestraat 79, 9230 Wetteren

Varen krijgt in jazzstad Dendermonde
een extra dimensie. Verjazz Combo en
Scotch, no Soda! (foto) vergezellen jou op
jouw tocht, met een afvaart om het uur
vanaf 10.30 uur tot en met 17.30 uur.

Kom de talrijke grote en kleine waterpartijen bewonderen in deze tuin
(1 hectare) van de familie Van Durme.

EDDY VAN RANST
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DE NOTELAER

De Durmetuin
Gentstraat, 9140 Tielrode (Temse)

Emile Verhaerenstraat 71, 2890 Sint-Amands

In deze tuin van ruim 90 jaar oud tref
je wel 130 verschillende eiksoorten.
Eigenaar Chris Wittebroodt is lid van
The International Oak Society.

Bezoek gratis dit museum ter ere van
Emile Verhaeren, de wereldberoemde
Vlaamse, Fransschrijvende dichter. Naast
de permanente collectie kan je hier de
fototentoonstelling ‘De lucht
gezien vanuit België’ bekijken.
Met unieke luchtbeelden,
versterkt met poëzie van
onder meer Emile Verhaeren,
Charles Baudelaire en
William Wordsworth.

Na een winterslaap van vijf maanden
ontwaakt De Notelaer, trefpunt aan de
Schelde. Op 6 april kan je het prachtige,
voormalige zomerpaviljoen (°1792)
en zijn domein gratis bezoeken. Vele
wandelingen en fietstochten vertrekken
hier of leiden naar deze plaats. Op het
tuinterras vind je een ideaal rustplekje.

FOTOWEDSTRIJD
Post je mooiste Scheldehappeningfoto’s
op onze Facebookpagina
en WIN PRACHTIGE PRIJZEN !
★

1 ﬁetsweekend voor 2 personen,
5 wandelboxen, 5 ﬁetsboxen en meer
★

Voorwaarden en wedstrijdverloop:
www.rlsd.be

KiJK vooR meeR info op www.rLSd.be – schRiJf Je in op onze digitale nieuwsBRief!

PROVINCIAAL MUSEUM
EMILE VERHAEREN

CHRIS WITTEBROODT

KURT DE BRUYN

MARC VAN DURME

Notelaerdreef 2, 2880 Bornem
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pRimeuR in de Regio !

FONNY SCHOETERS

ZwALUwtiL in KrUibeKe

SONNIUSPARK.NL

Aan de Schelde in Kruibeke krijgen zwaluwen van RLSD en het gemeentebestuur een
zwaluwtil. Die hoge paal met een dak biedt
plaats aan meerdere nesten, van natuurlijke
of kunstmatige makelij. Dit zal één van de
eerste zwaluwtillen zijn in Vlaanderen. De
inhuldiging is voorzien op donderdag 2 april
om 13.30 uur. Ook jij bent van harte welkom!
RLSD zet zich al jaren in voor de huiszwaluw, onder meer door kunstnestjes te
plaatsen. Die besparen huiszwaluwen in
het voorjaar een pak energie en tijd, waardoor ze meerdere legsels kunnen grootbrengen. Bovendien kunnen deze vogels

dankzij de kunstnesten ook broeden op
plaatsen waar het hen aan hun geliefkoosde bouwingrediënt ontbreekt: modder.

KIESKEURIGE VOGELS
De kunstnesten die RLSD plaatst, worden
stuk voor stuk met de hand gemaakt. Er
gaat veel aandacht naar details, want zwaluwen zijn kieskeurige vogels. Dat merkte
Paul Depredomme uit Aalter, die er jaren
over deed om het productieproces te perfectioneren. Hij leidde enkele mensen van
Dagactiviteitencentrum De Loft (Dendermonde) op, die intussen zelf specialisten
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Info:
www.rlsd.be > wat doen we >
planten en dieren > zwaluwen
Zwaluwenproject RLSD
Julie Decuyper, 052 33 89 19
of julie@rlsd.be
CGG Waas en Dender DAC De Loft
052 22 03 54 of www.cggwaasendender.be >
Cliënten: bijzondere werkingen > DAC De Loft

EEN NIEUW BEGIN
De Loft maakt drie weerbestendige modellen: volledige nesten voor huis- en boerenzwaluwen en casconestjes. Die laatste

Wist je dat...
... zwaluwen sociale vogels
zijn? Ze houden ervan
‘buren’ te hebben.
... zwaluwen elk jaar naar
hetzelfde nest terugkeren?
... een boerenzwaluw een
lange, diep gevorkte staart
heeft en een huiszwaluw
een korte staart?
... kunstnesten ophangen
voor huiszwaluwen enkel
zin heeft als er huiszwaluwen in je buurt
wonen?
... veel gemeenten binnen
ons werkingsgebied
een subsidie geven voor
bewoonde zwaluwnesten?
Meer info verkrijg je bij
de milieudienst van de
gemeenten.

RLSD

RLSD

... ook jij je een nestje kan
aanschaffen bij De Loft?
Een nest kost 7 euro, een
dubbel nestje 14 euro.

KiJK vooR meeR info op www.rLSd.be – schRiJf Je in op onze digitale nieuwsBRief!

zijn ‘halve’ nesten die als hoefijzers op een
muur terechtkomen. Ze bieden de vogels
een fundering waarop ze verder kunnen
bouwen. Het grote voordeel? “Dat je het
natuurlijk gemetselde gedeelte kan verwijderen”, weten ze in De Loft. “Zo verdwijnt het oude nestmateriaal en kunnen
de vogels in het voorjaar aan een nieuwe
en gezonde broedplaats beginnen.”

zijn in het vak. Ze maakten er al zo’n 350
voor meerdere Regionale Landschappen
en de Provincie Oost-Vlaanderen. “Zwaluwen nestelen zich enkel in kunstnesten
die er natuurlijk uitzien en natuurlijk ruiken. Dus maken we de nestjes oneffen met
onze vingertoppen en eens uitgedroogd,
smeren we ze in met aarde”, vertellen ze
in De Loft. “De afgewerkte nesten bevestigen we aan witte plankjes, want zwaluwen hebben een uitgesproken voorkeur
voor witte dakgoten.”
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het Relaas van

een VLASrootPUt
RLSD

VRIJBLIJVEND ADVIES

De familie Caudron huist al vier generaties lang in de Land van Aalststraat
in Moorsel (Aalst). Wilfrieds grootouders rootten er vlas in putten die vermoedelijk door zijn overgrootouders
werden gegraven. Vader Caudron schakelde van vlas over op hop, maar toen
dat niks meer opbracht, ging hij runderen houden. En dat doet Wilfried nog
steeds, hetzij bij wijze van hobby: de
man is bijna 70.

VERLOEDERING
De oude vlasrootput zag hij al in zijn
jeugd verloederen. Buren durfden er
al eens afval in te dumpen. Zolang dat

afval natuurlijk verging, liet vader
Caudron het oogluikend toe. En zo verdween de vlasrootput geleidelijk aan.
RLSD herstelde de put eind vorig jaar.
Wilfried hoopt er ooit weer kikkers te
spotten, zoals in zijn kleutertijd. Toen
gingen ‘de mannen van Aalst’ in de
hele buurt op zoek naar kikkers
om ze te ‘slagen’: ze verwijderden
de billen en gooiden ‘de overschot’
weer weg. Zijn vader was woedend
toen kleine Wilfried het tafereel
beschreef en stuurde de stropers
prompt wandelen. Ook bij zoon Wilfried zullen de kikkers veilig zijn.

Heb je net als Wilfried een waardevol natuurelement op jouw grondgebied liggen die
nood heeft aan herstel? Of wil je een haag,
heg, hoogstamboogaard, poel, houtkant of
(knot)bomenrij aanleggen?
Neem dan contact op met ons Landschapsloket via landschap@rlsd.be of 052 33 89 10.
RLSD biedt gratis advies, speurt naar subsidiemogelijkheden en/of organiseert de nodige
(onderhouds)werken of herstellingen.

Meer weten over vlasrootputten en
hun natuurwaarde? Download op
www.rlsd.be onze gratis brochure
FIETSEN LANGS VLASROOTPUTTEN IN KLEIN-BRABANT
KLEIN-BRABANT.
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beHeeroVereenKoMSten

Doelstellingen van die beheerovereenkomsten zijn een grotere
biodiversiteit, een mooier landschap en een beter bodem- en
waterbeheer in agrarisch gebied. Hoe land- en tuinbouwers
daaraan kunnen bijdragen?
Door…
• kleine landschapselementen (KLE’s) zoals houtkanten, hagen
en knotbomenrijen te onderhouden
• aan randen van akkers grasstroken te voorzien en te onderhouden zonder ze te bemesten of te besproeien
• soortenrijke graslanden botanisch te beheren
• vogelakkers aan te leggen of aan specifiek graslandbeheer te
doen ten voordele van akker- en weidevogels
• bloemenstroken aan te leggen ten voordele van bestuivende
insecten zoals vlinders en bijen ( NIEUW )

VLM

De bedrijfsplanners van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
hebben een vernieuwd aanbod aan maatregelen klaar voor landen tuinbouwers die graag hun steentje willen bijdragen aan
natuur en milieu. VLM beloont die goodwill met een jaarlijkse
vergoeding.

Voor wat hoort wat en dus beloont VLM land- en tuinbouwers
die een beheerovereenkomst sluiten met een jaarlijkse vergoeding. De beheerovereenkomsten met startdatum 1 januari
2015 worden met terugwerkende kracht gesloten. Ze kaderen in
het hervormde Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en
maken deel uit van de tweede pijler: plattelandsontwikkeling.

Info: www.vlm.be/landtuinbouwers/beheerovereenkomsten
Contact: Michel De Clerck, bedrijfsplanner VLM,
michel.declerck@ vlm.be of 0499 99 42 52.

KiJK vooR meeR info op www.rLSd.be – schRiJf Je in op onze digitale nieuwsBRief!

2015
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oPMerKeLiJKe boMen
in het landschap van eRemBald tot KRavaalBos
ZWARTE REUS
Op de grens van Erembodegem (Aalst) en
Hekelgem (Affligem) is een aantal jaren
geleden een monumentale boom ontdekt.
Het gaat om een zwarte populier, een van
de meest bedreigde boomsoorten in Europa.
Daarvan vind je er in de Dendervallei nog
slechts een tiental. Deze boom heeft een
stamomtrek van 5,7 meter. Zijn merkwaardige snoeivorm doet denken aan die van
vier populieren uit het gehucht Achtermaal
(Nieuwerkerken).

Met dank aan Bart Backaert,
hoofdbrigadier groendienst
Stad Aalst, voor de informatie.

JO DE CONINCK

UNIEK KWARTET
Uit de vier bomen in het gehucht Achtermaal
werd eertijds materiaal geoogst om strodaken te herstellen. De houthakker snoeide
de bomen jaarlijks. Dat deed hij op zo’n manier dat hij geen ladder meer nodig had: de
knoesten werden ‘treden’ en deden de boom

op een wenteltrap lijken. Langs de knoesten
op de stam klom de houthakker in de boom
en vond daarbij houvast aan de aanwezige
twijgen. Hij begon bovenaan in de boom
te snoeien en daalde langs de knoesten af.
De bomen waren een heel stuk hoger dan
klassieke knotbomen en zorgden zo voor
een grote productie van twijgen. In dit gehucht is nog meer levend erfgoed te vinden. Ook eeuwenoude hagen, een geknot te
Marialinde en restanten van oude boomgaarden sieren dit oude landschap.

BESCHERMING EN HERINTRODUCTIE
Bovenstaande bomen zijn beschermde monumenten. Dat garandeert echter niet hun
behoud. Daarvoor is regelmatig knotwerk
nodig. Het beheer wordt opgevolgd door
de stad Aalst in samenspraak met de eigenaars, de dienst Onroerend Erfgoed en
Regionaal Landschap Schelde-Durme.
De komende jaren zullen weer meer
zwarte populieren opduiken in de Dendervallei door de aanplant van autochtone
zwarte populieren. Ga maar eens zoeken
in natuurgebied De Gerstjens…
Meer info: evelyne@rlsd.be
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HAMME: Aanplant van bomen en
houtkanten langs verschillende
trage wegen in Sint-Anna en Zogge.

BERLARE: RLSD onderzoekt het
herstel van enkele trage wegen
in de buurt van Overheet.

LAARNE: Het pilootproject
Wegspotters gaat zijn tweede
werkjaar in. In maart 2015 vindt
een provinciale ontmoetingsdag
plaats voor alle vrijwilligers.

WETTEREN: In mei 2015
gaat ook hier het project
Wegspotters van start.

WICHELEN: RLSD stelt het bebordingsplan
op voor de trage wegen in deelgebied Wichelen.
Daarnaast is een procedure lopende om buurtweg 89 te verleggen. Hierdoor zal de tragewegverbinding tussen de Heiplasstraat (Lede)
Bogaert (Wichelen) opnieuw toegankelijk zijn.

ZELE: RLSD onderzoekt
het herstel van enkele
trage wegen in Meerskant.

trAGe weGen

SINT-NIKLAAS: RLSD begeleidt de
opmaak van een tragewegenplan
voor het stadscentrum en onderzoekt de haalbaarheid tot herstel
van twee trage wegen in Sinaai.

vooRJaaR 2015
TEMSE: RLSD onderzoekt het
herstel van enkele trage wegen
in Elversele.

KRUIBEKE: Het wegdek van
trage weg Wissekerke wordt
half verhard. In overleg met
de betrokkenen wordt onderzocht of deze trage weg kan worden doorgetrokken tot aan de
Barbierstraat. Voorts komt er
een ﬁetsverbinding tussen de
Nobeekstraat en Kalverstraat.

BORNEM: Er wordt een nieuw
wandelpad aangelegd in
domein Hoogheide (Branst).

PUURS: In Liezele wordt
buurtweg 31 hersteld. Dat
is het wandelpad tussen de
Alfons Piessensstraat en
Alfons de Saegherstraat.

DENDERMONDE: Het tragewegenplan
Baasrode is klaar voor uitvoering.

KiJK vooR meeR info op www.rLSd.be – schRiJf Je in op onze digitale nieuwsBRief!

WAASMUNSTER: Fase 2 van de Sterrewegels wordt uitgevoerd. Het gaat om
voetweg 54: de verbinding tussen Vierhuizen en Veldstraat en tussen Veldstraat
en Bokmolenstraat. Ook het wegdek van
de Katteneekwegel wordt aangepakt.
Tot slot wordt de Durmedijk tussen
Manta en de Durmebrug toegankelijk
gemaakt voor wandelaars.
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nMe-LoKet
de natuuR Beleven
Speelplaatsen vergroenen, natuurbeleving vergroten, veldmateriaal
ontlenen, natuuractiviteiten promoten, workshops en opleidingen volgen: voor dit alles kan je terecht bij het NME-loket van RLSD. NME staat
voor Natuur- en Milieu-Educatie. Ann Sels en Julie Decuyper vertellen graag meer over wat zij doen.
“Wij willen de natuurbeleving in onze streek vergroten. Daarom ontwikkelen we projecten waarbij telkens de mens in relatie tot het landschap
en de natuur centraal staat. Enkele voorbeelden zijn het Stiltegebied in
Bornem, de Scheldehappening en onze speelnatuurprojecten.”

RLSD

“Aan de vele aanvragen merken we dat speelnatuur momenteel sterk
leeft. We begeleiden meerdere scholen en gemeenten bij de omvorming
van klassieke speelzones naar heuse speel- en leerlandschappen. Enerzijds omdat we weten dat kinderen op vele vlakken baat hebben bij contact met natuur. Anderzijds omdat dankzij speelnatuur een sterke band
ontstaat tussen kind en natuur. Die band vergroot de kans dat deze
speelvogels later als volwassenen respectvol zullen omgaan met
planten en dieren.”
“In al onze projecten is participatie van vitaal belang. De inbreng van
kinderen, leerkrachten, buurtbewoners, lokale verenigingen en vele
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“Naast de natuurbelevingsprojecten hebben we ook aandacht voor natuureducatie.
Speciaal voor leerkrachten en gidsen bouwden we een materiaaluitleenpost uit. Al dat
veldwerkmateriaal is gratis te ontlenen.
Waar het kan, geven we projecten van collega’s een natuureducatieve toets. Met een
tentoonstelling of door gidsen op te leiden,
bijvoorbeeld.”

NIEUWSGIERIG?
Ontdek onze projecten op www.rlsd.be > wat
doen we > natuureducatie > speelnatuur of volg
ons op www.facebook.com/ScheldeDurme.

Julie Decuyper
julie@rlsd.be
Landschapsarchitect
Sterk in: landschapsanalyse en ontwerp
(Harmonisch Park- en Groenbeheer)

Ann Sels
ann@rlsd.be
Master in Human Ecology
Sterk in: sensibilisatie
en participatie

Onze Missie: ‘De ideeën van besturen, bewoners, ouders en kinderen vertalen in
een harmonieus ontwerp, zodat er wilde landjes ontstaan met een meerwaarde
voor het landschap, de natuur en de mens.’

HOOR, ZIE, VOEL, PROEF, RUIK...
Ben je leerkracht of natuurgids en trek je met een groep of een klas de natuur in?
Duik dan eerst in onze collectie ontdekkingsmateriaal: van verrekijker tot schepnet, van zoekkaart tot themakoffer.
Alle info via www.rlsd.be > wat kan jij doen > materiaaluitleenpost of 052 33 89 12.

KiJK vooR meeR info op www.rLSd.be – schRiJf Je in op onze digitale nieuwsBRief!

“Als regionaal landschap vervolledigen
we onze ontwerpen met de typische kleine
landschapselementen uit de streek. We
hebben ook aandacht voor planten van hier
en koestersoorten en stimuleren om over
te stappen op een ecologisch beheer. Tot
slot streven we er met een creatieve afwerking naar dat groot en klein zich welkom
voelen om te spelen, te ontdekken en te
beleven op zijn of haar eigen manier.”

2 CREATIEVE VROUWEN, 1 NME-LOKET
RLSD

anderen vormen de fundamenten van al
onze ontwerpen. Die maken we telkens op
maat, met aandacht voor het huidige
gebruik en de aanwezige natuurwaarden.”
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Activiteiten

12 u., vertrek aan de Kaai van Sint-Amands.
Gratis. Info: Herwig Mees, 03 899 12 91.

27.03 > Nacht van de Steenuil | Door

ontwaken uit hun winterslaap, kom kennismaken! Door vzw Durme en buurtcomité
Zele-Dijk. Vertrek om 19 u. aan Costa Zela,
Dijkstraat in Zele. Info: Jan Maertens,
0478 76 55 49.

Uilenwerkgroep Scheldeland en Natuurpuntafdeling Scheldeland. Met wande
lingen in de Kalkense Meersen, een
mini-expo, het ‘Steenuilke’ en leuks voor
kinderen. Van 19 tot 21 u., vertrek aan
Boerderij ‘t Meersenhof, Aard 9a in
Schellebelle (Wichelen). Gratis.
Info: Koenraad Bracke, 09 369 99 34.

21.03 > Zwerfvuilactie | Door Natuurpunt

28.03 > Theater ‘In de Lucht’ | Door CC

MAART 2015
06.03 > Nacht van de Pad | De padden

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

afdeling Dendermonding. Na afloop zorgt
de gemeente voor een hapje en een
drankje. Vertrek om 9 u. aan basisschool
Ten Berge, Galgenbergstraat 39 in Berlare.
Info: Stefaan Thibau, 052 42 69 72.

Aartselaar. Familievoorstelling (6+) in openlucht. Beleef een surrealistisch en magisch
avontuur! Praktisch: om 10; 11.15; 13.15 en
14.30 uur in het Cleydaelbos, Cleydaellaan
in Aartselaar. 6 of 9 euro. Info: 03 877 28 75.

22.03 > Wandelen in Moerzeke |

29.03 > Ochtendwandeling | Door
Natuurpunt Zuid-Waasland. Met gids in
de bosrijke omgeving van Waasmunster.
Vertrek om 5.30 u. aan Taverne Rosenberg,
Patotterijstraat 1 in Waasmunster.
Info: Staf Lerno, 0495 49 13 91.

Wandeling (9 km) langs dijken en dreven
door de polder richting Kastel en langs
de Scheldedijk terug naar Moerzeke.
Door Pasar Lokeren. Vertrek om 14 u.
aan de kerk, Dorp 5 in Moerzeke.
1 (leden) of 1,50 euro. Info: Christiane
Tas, 0498 69 45 52.

22.03 > Uitstap naar Paardenweide |
Wandelen met twee gidsen van vzw Durme
doorheen de Paardenweide en enkele
overstromingsgebieden langs de Schelde.
Door Natuurpuntafdeling Klein-Brabant
en Natuurpunt Educatie. Meebrengen:
laarzen, picknick, verrekijker. Van 8 tot

APRIL
01.04 > Buitenspeeldag! |
Info: www.buitenspeeldag.be

02.04 > Inhuldiging zwaluwentil | Door
gemeentebestuur Kruibeke en RLSD. Om
13.30 uur aan CNR Loods, nabij het kruispunt Scheepsbouwersstraat/Dijkstraat.

Aansluitend: opening toeristisch seizoen
met folkloristisch event ‘Apostelbrokken’
op het Mercatorplein in Kruibeke. Gratis.
Info: www.kruibeke.be

04.04 > Bijeenkomst dagvlinders |
Door VVE WG Dagvlinders. Voor amateuren professionele entomologen. Over o.a.
Boswitjes. Vanaf 13.30 u. in BC Molsbroek,
Molsbergenstraat 1 in Lokeren. Info: www.
phegea.org > Dagvlinders > Bijeenkomsten

06.04 > Scheldehappening! |
Info: www.scheldehappening.be

06.04 > Grote tragewegenwandeling |
Door de provincie Oost-Vlaanderen, de
gemeente Wetteren en RLSD. Gezins
wandeling (6 km) met leuke doe-activi
teiten voor kinderen. I.h.k.v. het project
Gestroomlijnd Landschap. Vertrek om
14 u. aan voetgangersbrug aan de Schelde,
Kapellendries in Wetteren. Gratis.
Info: 09 369 34 15.

11.04 > Workshop elektrisch fietsen |
Door Pasar. Aanvang om 13.30 u. in Den
Hof, H. Heymanplein 7 in Sint-Niklaas.
2 (leden) of 4 euro. Inschrijven tot 04.04.
Info: Arthur Thiels, 03 296 08 51.

22.04 > Tuinieren met kinderen |
Inspiratieavond voor ouders en opvoeders.
Om 19.30 u. in CC Sint Niklaas, Rode Kruisstraat 25 in Sint-Niklaas. 1,50 tot 3 euro.
Inschrijven tot 10.04. Info: 03 775 44 84.
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Info: www.faronet.be/erfgoeddag

MEI
03.05 > Grote Vogel Dag | Door vzw
Durme. Met wandelingen, infostanden,
workshops, kinderanimatie en een vogelvrijlating. Vanaf 10 u. in het BC Molsbroek,
Molsbergenstraat 1 in Lokeren. Gratis.
Info: Sarah Geers, 09 348 30 20.

08.05 > Sportief fietsen | Fietstocht
‘Het Ros Beiaard met losse teugels’ (67 km).
Door Pasar Beveren-Waas en Pasar Fietsen
mensen met tijd. Vertrek om 10 u. aan Killeweg 23 in Dendermonde. 1 (leden) of 2 euro.
Info: Lydia Van Brussel, 0494 33 34 57.

13.05 > Prachtavond aan Kalkenvaart |
Avondwandeling (3 u.) door de Kalkense
Meersen. Door Kolena vzw. Vertrek aan
Keile, Vaartstraat in Kalken (Laarne). Gratis.
Info: Lieve Van Bockstael, 0486 460 871.
Vraag de wandelkalender van Kolena aan!

31.05 > Educatieve milieuboottocht |
Door Vormingplus Waas en Dender. Langs
het Albertkanaal met als thema’s: integraal
waterbeheer, biodiversiteit en een watervriendelijke houding. Van 13.50 u. tot 17 u.,
exacte opstapplaats in Antwerpen wordt

later meegedeeld. 10 euro. Inschrijven tot
20.05 op 03 775 44 84. Info: 03 775 44 84.

31.05 > Dag van het Park |
Info: www.dagvanhetpark.be
31.05 > Vlaamse Molendag | Breng
tussen 10 en 18 u. een gratis bezoek aan
de molens in jouw streek. Info: www.
molenforum.eu/MolenforumVlaanderen

21.06 > Sigma-fietstocht | Door vzw
Durme. Vertrek om 14 u. aan het Oud
Brughuis, Brugstraat 55 in Berlare.
Info: Michael Crapoen, 09 348 30 20 of
donk@ vzwdurme.be

27-28.06 > Open Tuinen Dag | Bezoek
de mooiste tuinen van het land. Info:
www.landelijkegilden.be/Open-tuinen
28.06 > Fietsen langs de Schelde |

JUNI
03.06 > Week van het Insect | Kinderworkshop door vzw Durme. Van 13.30 u. tot
16.30 u. in Bezoekerscentrum Donkmeer,
Donklaan 119A in Berlare. 7 (leden) tot 10
euro. Info: Marieke De Vos, 09 348 30 20.

06-07.06 > Open Kerkendagen | Achtste
editie met als thema ‘Clair-obscur’.
Info: openkerken.be

06-07.06 > Ecotuindagen | Door het
gemeentebestuur van Bornem. Met workshops in de abdijtuin van de Sint-Bernar
dusabdij, Kloosterstraat te Bornem.
20.06 > Avondwandeling | Door wandelclub Waasland Pasar. Wandeling (10 km)
bij avondschemering. Vertrek om 19 u. aan
de kerk van Bazel. 1,50 (leden) of 2 euro
p.p. of 3 (leden) tot 4 euro voor gezinnen.
Info: Jan Smet, 03 774 32 06.

Door Pasar Belsele. Fietstocht (43 km)
van Belsele richting Temse, vervolgens
via de Scheldedijk richting de Notelaar,
Wintam. Vertrek om 13.30 u. aan de kerk
in Belseledorp. 1 euro. Info: Gustaaf Lerno,
0495 49 13 91 of www.pasar.be/belsele

JULI
12.07 > Big Jump | Pleit mee voor proper
water en spring in een rivier of waterloop.
Info: bigjump.natuurpunt.be

AUGUSTUS
01-02.08 > Waterfeesten | Groots
evenement met animatie op en rond het
Donkmeer in Berlare. Met Venetiaans
vuurwerk. Info: www.berlare.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

26.04 > Erfgoeddag: thema ‘Erf!’ |

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.

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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