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De cijfers uit het jaarverslag liegen er
niet om: ook in 2015 is er hard gewerkt.
Zo werden maar liefst 13 recreatieve en
publieke plekken ingericht, 2.200 knotbomen beheerd, 27 poelen gegraven of
hersteld, 4 kilometer hagen en heggen
aangeplant, 3,7 kilometer trage wegen
opengesteld, bijna 40 hectare aan fauna-akkers ingezaaid en 3,6 kilometer aan
sloten en grachten hersteld.
Ons werkingsgebied blijft groeien en dat
is goed nieuws. Het bewijst dat meer en
meer gemeenten zich bewust zijn van
de meerwaarde van onze samenwerking.
De aangesloten gemeenten willen werk
maken van landschapsherstel, natuurprojecten, veilige wandel- en fietspaden.
Dat vertrouwen inspireert!

Mensen vonden afgelopen jaar vlotter dan
ooit de weg naar ons Landschapsloket,
Natuurloket en Educatief loket. In totaal
ontvingen we 289 vragen om advies. Een
record waar we heel blij mee zijn. Want
ook hier voelen we dat de thema’s landschap en biodiversiteit leven.

In ons publieksjaarverslag staan nog
meer resultaten opgenomen. Bekijk het
zeker even op onze vernieuwde website.
Intussen is 2016 met een pak nieuwe uitdagingen van start gegaan. Binnen ons
strategische project Schelde Sterk Merk,
bijvoorbeeld. Maar evengoed binnen projecten van partners, zoals ‘Platteland in
de Bloemetjes’ en ‘Paard en Landschap’.
We kijken ernaar uit nieuwe gezichten te
leren kennen en diverse doelgroepen met
elkaar in contact te brengen rond één
centraal thema: de liefde voor de streek.

Jozef Dauwe
Voorzitter
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JIJ WORDT

WELKOM LEBBEKE!

GEZOCHT!

Op 1 maart 2016 is ons werkingsgebied
weer een beetje groter geworden. Dit
keer heten we alle Lebbekenaars van
harte welkom. Ook zij kunnen nu bij ons
terecht voor advies en begeleiding op het
vlak van landschap, natuur, educatie en
recreatie. Lebbeke ligt aan de Dender,
tussen Aalst en Buggenhout. Deze gemeente heeft heel wat natuurlijke troeven. Zo is er natuurreservaat Beneden
Dender en tref je er vijf wachtbekkens
die met aandacht voor fauna en flora
werden ingericht. Info: www.lebbeke.be

Studeer je af in de richting Tuin- en landschapsarchitectuur, Groenmanagement, Agogische Wetenschappen of een vergelijkbare opleiding? En
zoek je een stageplaats voor minstens twee maanden? Dan zijn wij op zoek
naar jou! Info: www.rlsd.be > tips > voor stagiairs

TELLERS
Heb je huiszwaluwen of boerenzwaluwen gezien? Laat het ons weten via
de eenvoudige ‘zwaluwteller’ op www.rlsd.be. Zo help je ons te bepalen
waar we gericht acties kunnen ondernemen om de zwaluwen te ondersteunen.

SOCIALE VOGELS

robert van royen

Sla je graag een babbeltje en vind je natuur en landschap leuke gespreksonderwerpen? Dan heb jij misschien zin om ons infostandje te bemannen
tijdens events? Info: eva@rlsd.be of 052 33 89 13.

FOTOLIEFHEBBERS
Snuif je graag de frisse Schelde-Durmelucht op en hou je ervan bijzondere
landschapstaferelen vast te leggen op beeld? Verras ons op onze Facebookpagina www.facebook.com/ScheldeDurme of help ons onze website
te verfraaien. Info: eva@rlsd.be of 052 33 89 13.
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STUDENTEN
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PROJECTEN IN DE KIJKER

Met dit project wil Landelijke Gilden i.s.m. het
Agrobeheercentrum Eco² landbouwers en
plattelandsbewoners uit Oost-Vlaanderen
samenbrengen om bloemenmengsels in te
zaaien. Zo zetten ze het platteland letterlijk
in de bloemetjes! Ons Regionaal Landschap
ondersteunt het project. Binnen ons werkingsgebied zegden Buggenhout (Opdorp),
Kruibeke (Bazel), Wichelen en Wetteren alvast toe de biodiversiteit op hun platteland
een boost te willen geven. Dit project gaat
eind maart 2016 van start.

TIP!
Hou de website www.landelijkegilden.be
zeker in de gaten, want er wordt een uitgebreid activiteitenaanbod aan dit project
gelinkt.

dave geukens

ann sels

PLATTELAND IN DE BLOEMETJES
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Paardenhouders beheren heel wat hectaren grond. Op en rond hun paardenweides
bulkt het van de kansen om de natuur en
het milieu een handje te helpen. Met dit
project willen de Antwerpse Regionale
landschappen, de provincie Antwerpen
en partners zoals het Vlaamse Paardenloket inspireren en adviseren. Er zijn ook
subsidies voorzien voor concrete realisaties zoals aanplantingen. Ons Regionaal
Landschap zal zich richten tot de paardenhouders in Klein-Brabant. Het startmoment vindt plaats op 21 april 2016.
rlrl

Wat als je ontdekkingstocht langs
de Schelde en haar prachtige
natuurgebieden, pittoreske dorp
jes en hartelijke horeca zou kunnen beginnen in... een kasteel?
Binnen het strategische project
Schelde Sterk Merk schrijven
we nu een businessplan uit om
Toerisme Vlaanderen ervan te
overtuigen dat de kastelen van
Marnix de Sainte Aldegonde
(Bornem), Laarne en Wissekerke (Bazel/Kruibeke) alles in
zich hebben om uit te groeien
tot fantastische onthaalpoorten voor de Scheldevallei tussen Gent en Antwerpen. Info:
www.scheldesterkmerk.be

WEDSTRIJD!
Bezorg info@rlrl.be voor 15.02.2017 je mooiste foto’s van paarden in een fraai
landschappelijk decor en maak kans op mooie prijzen! Info: www.rlrl.be
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PAARD & LANDSCHAP

SCHELDE STERK MERK
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ARCHITECTEN
HELPEN DE GIERZWALUW

duurzaamgebouwd.nl

vivarapro.com

matt dings

SPEELSE INBOUWSTENEN

vogelbescherming.nl

Gierzwaluwen speuren naar gaten en
spleten in muren of scheefliggende dakpannen om hun nesten te bouwen. Maar
mensen houden niet van zulke onvolmaaktheden en werken ze vakkundig weg
tijdens renovaties of, zeer drastisch, met
de sloophamer. Die ‘vernieuwing’ is een
hele schok voor de thuiskomende gierzwaluw, die elk jaar 1.000den kilometers
aflegt naar zijn vertrouwde nestplaats.
Een inbouwsteen bij nieuwe projecten of
een externe nestkast op dezelfde plaats
helpt hem over de teleurstelling heen.

Aan het bouwen/verbouwen ?
Hét moment om aan de gierzwaluw te denken.

vogelbescherming.nl

klaus roggel

Het nest van een
gierzwaluw moet nooit
schoongemaakt worden.

Nestgelegenheden voorzien
tijdens de ontwerpfase
kost niks en levert tijdens
de werken geen extra
manuren op.

7
gierzwaluwbescherming.nl

Wist je dat je bij nagenoeg elke gemeente binnen ons werkingsgebied
een subsidie van 25 tot 65 euro kan
krijgen voor bewoonde nesten van boerenzwaluwen en huiszwaluwen? Info:
www.rlsd.be > wat > zwaluwen

Advies gewenst ?
julie@rlsd.be

sjk bornem

BOERENZWALUW

jonathan siberry

DISCRETE WOONPLAATS

Ben je een inwoner van
Berlare, Dendermonde,
Hamme, Kruibeke, Laarne
of Waasmunster? En wil
je gierzwaluwen helpen?
Dan kan je een eenmalige
subsidie tot 50 euro per
nestgelegenheid verkrijgen
als jouw woning geschikt
blijkt. In Aalst, Bornem,
Lebbeke, Wetteren en SintAmands kan je een jaarlijkse subsidie krijgen voor bewoonde gierzwaluwnesten.
Info: www.rlsd.be > wat >
zwaluwen

wesley poelman

1 gierzwaluw eet wel
10.000 insecten
per dag.

sjk bornem

VELERLEI VORMEN

wesley poelman

SUBSIDIE!

HUISZWALUW
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wesley poelman

ANDERE ZWALUWEN?
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KALKENSE

POSTER - VILDA - YVES ADAMS

MEERSEN

Binnen ons werkingsgebied liggen vele
mooie gebieden. Die worden ontwikkeld
en/of beheerd door natuurverenigingen,
overheden die het Sigmaplan uitvoeren,
landbouwers en jagers. Een heel populair
gebied voor wandelaars, fietsers en vogel
liefhebbers zijn de Kalkense Meersen.
Dit jaar is het 25 jaar geleden dat Natuurpunt hier de eerste stukken natuur
opkocht om ze te beschermen. En dat
jubileum is een feestje waard!
wesley poelman

Een stralende zon wekt de Paardeweide (Berlare/Wichelen), lieflijk bedekt door het wolkje ochtendmist dat
je zo vaak ziet zweven over vochtige
graslanden. Zie je links de grote vossenstaarten? Die grassoort is typisch
voor graslanden in onze meersen. De
vele bloemen verklappen dat hier gehooid wordt. Hooien is tweemaal per
jaar maaien en het maaisel gebruiken
als hooi. Dat gebeurt al eeuwenlang
in riviervalleien. Daardoor zijn hooi
landen erfgoed! Wij geven er graag advies over, want ze zijn een weldaad voor
bijen en andere insecten. Ook weidevogels zijn er graag te gast. Zoals de
grutto (foto), die zijn lange snavel in de
zachte, natte grond boort om wormen
op te diepen. De knotwilgen schijnen
eveneens van de ochtendzon te genieten. De ronde vorm van de rechterkruin
doet regelmatig beheer vermoeden. Het
grootste exemplaar links heeft nood
aan een knotbeurt. Misschien door een
van onze houtzoekers? Die komen ‘s
winters gratis knotten in ruil voor het
brandhout.

1 MEI 2016 | FEESTELIJKE DOE-DAG met NATUURPUNT
De Kalkense Meersen liggen in een oude
meander van de Schelde en strekken
zich uit over de dorpskernen van Kalken, Overmere, Uitbergen, Schellebelle
en Wetteren. Ze vormen 600 hectare aan
laaggelegen, vochtige graslanden, door
kliefd door kleine waterpartijen als sloten
en poelen. Nabij de dorpskernen bakenen
knotwilgen de weilanden af. Dat is typerend voor onze streek. Deze meersen vormen een bijzondere broed- en overwinteringsplaats voor vogels. Daarom erkende
Europa het als Vogelrichtlijngebied. De
Kalkense Meersen behoren tot de laatste
stiltegebieden van Oost-Vlaanderen. Info:
www.natuurpuntscheldeland.be

Uitvalsbasis:
Natuurpunt Boerderij,
Aard in Schellebelle
Programma:
PICKNICKEN vanaf 12 uur
WANDELINGEN van 13 tot 16 uur
(2,5 km of 8 km)
FIETSTOCHTEN van 13 tot 16 uur
(9 km of 22 km)
KINDERWORKSHOPS van 13 tot 18 uur
(bijenhotels, blotevoetenpad, ...)
FOTO-EXPO van 13 tot 18 uur
Info:
www.natuurpunt.be/doedag

Leer tijdens de wandelingen en fietstochten
aan diverse infostanden bij over onder
werpen die ons Regionaal Landschap na
aan het hart liggen:
GRUTTO/WEIDEVOGELS
HOOILANDEN EN KRUIDEN
GEHEIMEN VAN DE KNOTWILG
SIGMAWERKEN
DE (OUDE) SCHELDE
RIVIERDUINEN
TIP! Wie mee komt ‘feesten’ ontvangt een
gloednieuwe brochure met nieuwe wandelingen in het gebied. Je kan die dag ook
elektrische fietsen en verrekijkers testen.
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natuurpunt

wesley poelman

- didier van brussel
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ONTDEK
rlsd
rlsd

warrenphotographic

rlsd

WWW.RLSD.BE > EDUCATIE

m. steinberg-egeth

rlsd

ann sels

ONZE MATERIAALUITLEENPOST

rlsd

Goed om te weten: jij, je school of vereniging kan al het materiaal gratis ontlenen! Bekijk ons aanbod op www.rlsd.be of
neem contact op via kristof@rlsd.be of 052 33 89 10.
rlsd

wenn

ann sels

PAKKETTEN | VELDMATERIAAL | KOFFERS | SPELLETJES | EXPO’S

ACTIVITEITEN
MAART 2016
20.03 > Snoeicursus | Met ons Regionaal
Landschap in Moorsel (Aalst). Focus op
aanplantsnoei en vormingsnoei van jonge
hoogstamfruitbomen. Gratis. M.m.v. De
Nationale Boomgaardenstichting en Stad
Aalst. Inschrijven verplicht via eliza@rlsd.
be 20.03 > Europese topnatuur | Op stap
in het overstromingsgebied van Kruibeke,
Bazel en Rupelmonde. Vertrek om 14 u.
aan Kerkhof van Bazel, Kemphoekstraat 4
in Bazel (Kruibeke). Info: www.panneweel.
be 20.03 > Trage wegen | Wandeling in
Belsele. Vertrek om 14 u. aan Muziekclub
’t Ey, Koutermolenstraat 6B. Gratis. Info:
www.tey.be 22.02 > Infoavond | Welke van
de 220 trage wegen in Buggenhout verdienen herstel/openstelling? Help ons de
knopen door te hakken. Afspraak om 20
u. in het gemeentehuis van Buggenhout.
Info: www.rlsd.be 24.03 > Polderwandeling | Vertrek om 10 u. aan Graventoren,
Kasteelstraat in Rupelmonde (Kruibeke).
Inschrijven vóór 14.04 via 03 775 44 84.

26.03 > Beheerswerken | Van 9 tot 12 u. in
Heidemeersen Berlare. Afspraak aan BS
Ten Berge, Galgenbergstraat 39 in Ber
lare. Vooraf bellen naar Stefaan Thibau,
047 86 51 700. 28.03 > Antwerpen Wandelt | Diverse afstanden, natuur en bos
vormen de leidraad. Vertrek aan Sporthal
Recreatiedomein Breeven in Bornem.
1,50 euro. Info: www.wandelclubkadee.be
31.03 > Wandelen | Zijn er al lentesporen
in de Kalkense Meersen? Vertrek aan de
Kalkenvaart in Kalken (Laarne) om 9 u.
Info: 0486 46 08 71.

APRIL 2016
02.04 > Snoeicursus | Focus op kersenbomen (hoogstam) en ander steenfruit.
Van 9.15 u. tot 15.30 u. in Mazenzele. 6 euro
(incl. syllabus). Info: www.rlgc.be 05.04 >
Fietstocht | Start dinsdagavondfietstochten met Pasar Laarne in en om LaarneKalken. Vertrek om 19 u. aan het Gordelroutebord aan de Brink achter de kerk in
Laarne. 0,50 (leden) of 1 euro. Info: 0474
67 24 40. 06.04 > Wandelevent | Puiteklopperstocht. 3 lussen van 6 km doorkruisen Berlarebroek, de Heidemeersen
met de Hoge Berg en de Scheldemeersen.

Start tussen 8 en 18 u. aan parochiezaal,
Dorp 33 in Berlare. 1,50 euro. Info: www.
boerenkrijgstappers.be 10.04 > Reynaert
tocht | Wandelen langs de mooiste plaatsen in Zele en omstreken. 6 tot 32 km.
Vertrek tussen 7.30 u. en 15 u. aan BS De
Zonnewijzer, Kouterstraat 108 in Zele.
1,50 euro. Info: www.reynaertstappers.be
13.04 > Buitenspeeldag | Info: www.buitenspeeldag.be 14.04 > Sigma | Verkenning van het oostelijk deel van de Kalkense
Meersen. Start om 9 u. aan Uitbergenkerk,
Veerstraat in Uitbergen (Berlare). Gratis.
Info: 0486 46 08 71. 16.04 > Ochtendwandeling | Vertrek om 7 u. aan de bib, Keistraat 5 in Laarne. Daarna samen ontbijten. 6 euro. Info: hogu@skynet.be 16.04 >
Lippeloboswandeling | Vanaf 8 u. aan
Parochiezaal Sint-Jan Oppuurs, Oppuursdorp 17 in Oppuurs. 1,50 euro. Info: gilbertmaes@hotmail.be 17.04 > Fietstocht |
Halve dag fietsen in Groot Sint-Niklaas.
Vanaf 13.30 u. aan Ten Bos in Nieuwkerken-Waas. 1 (leden Pasar) of 1,50 euro.
Info: 03 776 61 54. 23.04 > Dagvlinderwandeling | Op zoek naar het Oranjetipje!
Vertrek om 13 u. aan Baasrode-veer kant
Kastel, Baasrodeveerstraat. Info: frans.
van.havermaet@telenet.be
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MEI 2016
01.05 > Disteltochten | Focus op natuurschoon in en rond Dendermonde. 4 tot 30
km. Vertrek tussen 7.30 u. en 15 u. vanuit het
Oscar Romerocollege in Dendermonde.
1,50 euro. Info: desmedt.L@hotmail.com
08.05 > Aspergewandeling | Met gids en
bezoek aan het historisch aspergemuseum. Vertrek om 14.30 u. aan Domein
Coolhem, Coolhemstraat 64 in Puurs.
Ook op 29.05. Info: pierre.amelinckx@telenet.be 08.05 > Gondebeekvallei | Vertrek
wandeling om 14.30 u. aan NMBS-station
Gontrode in Melle. Gratis. Info: dirk.fiers@
skynet.be 11.05 > Libellen | 5-delige cursus op 11/18/25.05, 11.06 en 06.08. Locatie: zaal De Kouter, Koutermolenstraat 8B
in Belsele. 25 (leden) tot 35 euro. Info en
inschrijven 03 778 16 18 of www.wakona.
be 13.05 > Fietstocht | 40 km. Vertrek
om 13 u. aan de parking van CC Jan Tervaert, Kaaiplein 34 in Hamme. 2 euro. Info:
03 750 18 80. 14.05 > Donkmeertocht |
Vertrek tussen 7 en 15 u. aan Festivalhal
Donkmeer, Donklaan 125 in Berlare. 6 tot
30 km. 1,5 euro. Info: www.boerenkrijg
stappers.be 15.05 > Event Fortengordel |
Fort Liezele, Fortbaan 2 in Puurs, opent
gratis haar deuren, samen met 21 andere

forten in de provincie Antwerpen. Info:
www.heroverdeforten.be 24.05 > Virtuele
wandeling | Met foto’s en films door de
polders van Kruibeke, 15 jaar geleden en
nu. Om 14 u. aan Den Duiventoren, Lange Gaanweg 1 in Bazel (Kruibeke). 1 of 2
euro. Info: irene.gorrebeeck@telenet.be

JUNI 2016
02.06 > Insectenwandeling | Op en rond
De Vaag met Natuurpunt Zuid-Waasland.
Vertrek om 14 u. op de parking tegenover
restaurant Roosenberg, Patotterijstraat 1
in Waasmunster. Gratis. Info: christelstrybos@hotmail.com 04.06 > Ecotuinendagen | Ook op 05.06. Gratis. Alle info:
www.bornem.be 05.06 > Familiefietstocht | ’s Namiddags in de regio Aalst
(30 km). Meer info via www.pasar.be
05.06 > Kaailoperstocht | 6, 12, 20 of 30
km. Vertrek tussen 7 en 15 u. aan JOC
De Nartist, Clemens De Landtsheerlaan
26a in Temse. 1,50 euro. Info: www.wandelklubtemse.be 12.06 > Libellen | Wie
helpt mee inventariseren? Vertrek om
13.30 u. aan Kruispunt van Broekkantstraat, Broekstraat en Vlassenbroek in
Dendermonde. Info: 052 752 155. 12.06 >

Emile Verhaeren Fietstocht | 24 tot 35
km. Vertrek om 14 u. aan de Kaai in SintAmands, aan het graf van Emile Verhaeren. Gratis. Info: www.emileverhaeren.be
17.06 > Stiltewandeling | In Kastel langsheen de Schelde. Vertrek om 20 u. aan de
kerk van Kastel, Baasrodeveerstraat. Info:
0474 91 24 99. 19.06 > Kriebeljogging |
Vertrek om 14 u. aan Parking Topsport
Lebbeke, Brusselsesteenweg 142 in Lebbeke. Alle info: www.dendercriterium.be
20.06 > Wandelen | 5 tot 14 km langs
landelijke wegen en minder bekende
delen van Laarne en Wetteren ten Ede.
1,50 euro. Vanaf 8 u. aan KSA Lokaal
Laarne, Hoogstraat 14 in Laarne. Info:
etiennevdv@telenet.be

JULI 2016
01.07 > Avondwandelingen | Start van
Pasar Zomert. Elke maandag avondwandelingen in het Waasland en elke
donderdag in Scheldeland met stops bij
markante landschapselementen of erfgoed. Lengte: 8 km. Vertrek om 19.15 u.
Gratis voor leden. 1,5 euro p.p. of 3 euro/
gezin. Alle info via www.pasar.be 01.07 >
Nachtvlinders | Avondwandeling met
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AUGUSTUS 2016
02.08 > Vakantietocht | 6, 12 en 18 km. Vertrek tussen 8 en 15 u. aan het Parochiehuis,
Velle 129 in Temse. 1,50 euro. Info: www.
wandelklubtemse.be 03.08 > Wandelen |
Thema orchissen en nachtdieren. Vertrek
om 19.30 u. aan Uitbergenkerk, Berlare.
Info: 0486 46 08 71. 07.08 > Vlinders & insecten | Op stap met een gespecialiseerde
natuurgids. Vertrek om 14 u. aan het Natuurhuis, Kapelstraat 170a in Steendorp (Temse).

Gratis. Info: 0473 72 66 15. 07.08 > Waterfeesten | Animatie op en rond het Donkmeer in Berlare. Alle info: www.berlare.be
16.08 > Kinderdriedaagse | In de natuur,
tot 18.08. Meer info volgt op www.natuurpunt-zuid-waasland.be 21.08 > Wandelen |
Ontspannende wandeling (5, 8, 12, 20 km).
Vanaf 8 u. aan VBS, Wegvoeringstraat 1 in
Laarne. 1,50 euro. Info: etiennevdv@telenet.
be 28.08 > Gelaagpark | Wandeling met een
CVN natuurgids. Vertrek om 14 u. aan het
Natuurhuis, Kapelstraat 170a in Steendorp
(Temse). Gratis. Info: 0473 72 66 15. 31.08 >
Wandelen | Avondsfeer en biodiversiteit.
Vertrek om 19.30 u. aan Keile, Vaarstraat in
Kalken (Laarne). Info: 0486 46 08 71.

NOG MEER ACTIVITEITEN?
BLADER DOOR ONZE ONLINE AGENDA
OP WWW.RLSD.BE

Dagelijkse nieuwtjes?

Volg ons op

FACEBOOK

via www.facebook.com/
ScheldeDurme

Maandelijkse updates?

Schrijf je in voor onze

NIEUWSBRIEF
via www.rlsd.be

Een vraag voor ons
Landschapsloket,
Natuurloket of
Educatief loket?

WWW.RLSD.BE
info@rlsd.be
052 33 89 10
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vertrek om 20.30 u. aan het Natuurhuis,
Kapelstraat 170a in Steendorp. Gratis. Info:
0473 72 66 15. 07.07 > Ochtendwandeling |
Vertrek om 9 u. aan Uitbergenkerk (Berlare). Info: 0486 46 08 71. 11.07 > Gedichten |
Wandeling langs de Scheldedijk van Temse
naar Steendorp met voorlezing van de nieuwe gedichten langs de dijk door de auteurs.
Daarna receptie. Vertrek aan Ter Dycke, Lepelstraat 2 in Steendorp (Temse). Meer info:
www.davidsfonds.be 13.07 > Wandeling |
Sfeervolle Molenmeers. Vertrek om 19.30 u.
aan Kalkenkerk, Vaartplein in Laarne. Info:
0486 46 08 71. 28.07 > Wandeling | Zomer
aan de Schelde. Vertrek om 9 u. aan de Keile,
Vaartstraat in Laarne. Info: 0486 46 08 71.

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

Berlare

Wichelen

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

SintAmands
Dendermonde

Buggenhout

Lebbeke

Aalst

MET STEUN VAN DEZE PARTNERS:

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