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Beste lezer,

On tde k h ier
es!
onze ve le fo tor epo r tag

2018 is een jaar om fier op te zijn! Zo mogen we drie
nieuwe ontmoetingsplaatsen openen in onze regio: het
Rozekensbos in Aalst, de buurtplek aan de bib in Laarne
en de LIA-tuin in Waasmunster.

Deze Landschapskrant
wordt 2 keer per jaar
gratis aangeboden door
Regionaal Landschap
Schelde-Durme.

Het stemt ons ook fier dat we onze gemeenten vanaf nu
extra kunnen helpen bij het beheer van hun landschap
dankzij het ‘Loket Onderhoud Buitengebied’. Bijkomend
ondersteunen we acht gemeenten in hun erfgoedbeleid
met onze nieuwe intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst. Zo zetten we meer dan ooit onze schouders
onder de schoonheid van deze streek. Kom zeker meegenieten van die pracht op Open Monumentendag en tijdens de fiets- en wandeltochten op zondag 2 september!
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Ook op zondag 30 september gaan landschap en erfgoed
met de aandacht lopen tijdens de Erembald Kravaal
Happening. We verwelkomen je graag op het prachtige
domein van wijlen kunstenares Kaat Tilley en voorzien
een fikse portie wandelplezier, lokaal lekkers en rand
animatie.
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Het wordt een mooie nazomer! Tot binnenkort?

Jozef Dauwe, Voorzitter
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Voor ...

RLSD

Na ...

Het speelterrein aan de bibliotheek in Laarne is nagenoeg onherkenbaar. Waar ooit een grasveld lag met afgeleefde speeltoestellen en een weinig gebruikt basketbalveld, verwelkomt vandaag een groene natuurrijke ontmoetingsplek niet alleen
buurtbewoners en bibliotheekbezoekers, maar ook spelende kinderen, naburige scholen en voorbijgangers. Deze ontmoetingsplek – mét nieuwe trage weg! – werd op zondag 17 juni feestelijk geopend. Aan de metamorfose ging een intensief participatietraject vooraf. De komende maanden gaat het speelnatuurteam onder meer aan de slag in Destelbergen
(inrichting buurtpark Bergenmeers), Sint-Niklaas (visievorming bosuitbreidingsproject Puitvoetbos) en Wichelen (coördinatie participatietraject nieuw woonzorgcentrum). Meer nieuws volgt via onze website, nieuwsbrieven en Facebookpagina.
RLSD

SPEELNATUUR

Tijdens ...

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

WELKOM IN DE KEISTRAAT!
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FIETSEN & WANDELEN
LANGS DE SCHELDE

Veel gemeenten langs de Schelde
hebben die dag niet alleen wat extra’s voor jou in petto. Het is ook een
leuk moment om een kijkje te nemen
in de indrukwekkende kastelen van
Bornem, Laarne of Wissekerke (Kruibeke) of om de unieke natuur rond de
Schelde te verkennen! De veerboot en
de waterbus liggen alvast klaar om je
actieradius aanzienlijk te vergroten en
onderweg zijn er heel wat muzikale
verrassingen voorzien. Tot slot zal het
ene picknickplekje na het andere jou
verleiden met een heerlijk zicht op de
Schelde …
Dit event bezingt de schoonheid van de
Scheldevallei. Vier jij mee?
Info: www.scheldesterkmerk.be

VILDA – YVES ADAMS

LANDSCHAP

Op zondag 2 september nodigen de
Scheldegemeenten jou uit om mee te
komen wandelen of fietsen!
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GEGIDSTE TOCHTEN.
Tijdens de feestelijkheden van zondag 2
september voorzien ook wij enkele gegidste tochten. Die staan in het teken van
het Europese project LIFE SPARC, dat
inzoomt op de wondere Sigmanatuur en
haar beschermende rol tegen klimaatverandering. Om 14 uur vertrekken we voor
een 2,5 uur durende fietstocht doorheen
Bornem, Rupelmonde, Temse en Hamme.
Om 15 uur kan je ons al fietsend vergezellen in Hamme en Waasmunster. Of
misschien ontmoeten we elkaar in Vlassenbroek? Deelnemen is gratis, maar
inschrijven verplicht. Alle info volgt op
www.scheldesterkmerk.be
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Welkom!

GELE LIS
VILDA – YVES ADAMS

PICKNICKEN AAN OUDE SCHELDE.
Kom je eens een kijkje nemen aan de Oude Schelde in Bornem? Ter hoogte van de Temsesteenweg
toverden de gemeente Bornem en ons Regionaal
Landschap een steile oever om tot een brede moeraszone. Daardoor krijgen typische oeverplanten zoals gele lis, watermunt, wolfspoot en zelfs
kalmoes alle ruimte. En dat is een weldaad voor
allerlei libellensoorten en andere ongewervelden!
Vogels komen deze soorten dan weer graag opsnoepen en ook amfibieën houden regelmatig halt.
Want dankzij de zachthellende oever kunnen ze
het water gemakkelijk in en uit. Van al die weelde
meegenieten kan voortaan vanop een nieuwe picknickbank. Die wordt op 2 september ingehuldigd.

GEWONE OEVERLIBEL
VILDA – ROLLIN VERLINDE

RLSD

VILDA – YVES ADAMS

Tijdens ...
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MODDERIGE

HELDEN

FONNY SCHOETERS

LANDSCHAP

Bekijk ze tijdens je wandel- of fietstocht eens met andere ogen, die ‘modderstroken’
langs de Schelde en de Durme. Wist je dat deze slikken en schorren erg zeldzame
ecosystemen zijn? En dat ze met hun unieke planten en organismes ware heldendaden verrichten?

Slikken en schorren slaan koolstof
uit de omgeving op in de bodem. Zo
strijden ze mee tegen de klimaatverandering. Die wordt immers mee veroorzaakt door een te grote hoeveelheid koolstof in de lucht. Slikken en
schorren fungeren als een natuurlijk
waterzuiveringsstation. Door overtollig stikstof en fosfor uit de waterloop te halen, houden ze de leefomstandigheden van allerlei plantenen diersoorten optimaal. Slikken en
schorren zijn een bron van silicium.
Dit mineraal is belangrijk voor de kiezelwieren, die de basis vormen van de

voedselketen in het water. Slikken en
schorren zorgen voor meer zuurstof in
het water. Door het ondiepe water kan
zuurstof uit de atmosfeer het water
vlot binnendringen. Dat lukt ook het
zonlicht, waardoor algen gemakkelijk
zuurstof kunnen maken via fotosynthese. Slikken en schorren beschermen ons tegen overstromingen. Die
zullen door de klimaatverandering
steeds vaker voorkomen. Precies
daarom maakt het Sigmaplan bewust
plaats voor getijdennatuur zoals slikken en schorren. Nooit gedacht dat
‘een hoop modder’ zo zinvol kon zijn!

Met het Europese project LIFE SPARC zetten we het Sigmaplan en de klimaatbestendigheid
van onze Scheldevallei mee in de kijker.
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VILDA – YVES ADAMS
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VIERDE EDITIE

TIM DELMOITIE
TIM DELMOITIE

LANDSCHAP

RLSD

EREMBALD KRAVAAL HAPPENING

Het wandelnetwerk ‘Brabantse Kouters’
dat Toerisme Vlaams-Brabant en Toerisme Oost-Vlaanderen uitstippelden omvat
480 km aan wandelpaden en doorkruist
een groot deel van de Erembald-Kravaalregio. Tijdens de happening kan je met
dit knooppuntennetwerk kennismaken
via de vrije wandeling ‘Adembenemend
Asbeek’. Je kan ook mee op één van de
gegidste themawandelingen. Zelfs de
allerkleinsten kunnen op tocht! Op de
prachtige site van de Campomolen word
je bovendien verwend met een (h)eerlijk
lokale picknick, een streepje muziek en tal
van activiteiten. Zo kan je zelf een insectenhotel leren bouwen, je laten verassen

Op zondag 30 september is de ‘Erembald
Kravaal Happening’ voor haar vierde editie
te gast op de sprookjesachtige site van de
Campomolen in Asse. Een ideale uitvalsbasis om het gloednieuwe wandelnetwerk
‘Brabante Kouters’ te ontdekken!

door een verhalenverteller of doekenartiest, snuisteren op de kraampjesmarkt
of de grimeurs carte blanche geven. Mis
ook zeker de eerste oogst van het nieuwe
hopveldje niet! Met de watermolen en de
bakoven staat er nog meer erfgoed te kijk.
Alle activiteiten zijn gratis. Wie liever geen
eigen picknick meebrengt, kan vooraf een
(h)eerlijk lokale picknick bestellen (6 of
12 euro) via www.erembaldkravaal.be.
Hier vind je ook meer info over het dagprogramma.

TIP! Kom met de fiets, parkeer hem in de
bewaakte fietsenstalling bij de ingang van
het domein en laat hem graveren!

Ook ons Regionaal Landschap spant
zich erg in om de hopteelt zichtbaarder
te maken in het landschap van deze
regio. Zo is het in de schoot van het

kan contact opnemen met hopcoördinator Joris Vanderveken via joris@
rlsd of 0474 32 46 00.

strategische project ‘Landschap van
Erembald tot Kravaalbos’ de bedoeling om de streekeigen hopteelt weer
economisch rendabel te maken voor
de hopboeren. Hiervoor wordt nauw
samengewerkt met de streekbrouwerijen. Aansluitend staat er een echte
‘hopcoöperatieve’ in de steigers die
de beleving rond hoptoerisme en
hoperfgoed verder moet uitbouwen.
Wie zin heeft om als lid toe te treden tot de ‘Orde van de Groene Bel’

Deze initiatieven kunnen dankzij het PDPO
plattelandsproject ‘HOP AAA+’ rekenen op
de financiële steun van Europa, Vlaanderen
en de Provincie Vlaams-Brabant.
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teiten starten op 25 augustus en eindigen
met onze Erembald Kravaal Happening op
30 september. Alle info vind je terug op
www.toerismevlaamsbrabant.be/hop

HOPNIEUWS

RLSD

De gemeenten Asse, Affligem, Aalst, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Opwijk
vormen samen de oudste hopregio van
Vlaanderen. De teelt zette hele dorpen
aan het werk en tot op vandaag gaat de
oogst gepaard met flink wat feestgedruis.
Onder de noemer ‘(H)op Smaak’ trakteren de gemeenten een hele oogstperiode lang op fietstochten, wandelingen en
heerlijke bierproeverijen, hoppluksessies
en bruisende dorpsfeesten. De festivi-

RLSD

JO DE CONINCK
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OPROEP
GESTROOMLIJND LANDSCHAP

Woon jij in Temse , Kruibeke, Sint-Niklaas , W aasmunster of Z wijndrecht en
heb je ruimte om een heg, houtkant,
bomenrij, solitaire boom of hoogstamboomgaard te laten aanplanten?
Of voel je er wat voor om een poel,
rootput of gracht te laten herstellen
of aanleggen?

Sint-Niklaas
Kruibeke

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

LANDSCHAP

Zwijndrecht

Temse
Waasmunster

stukjes natuur met elkaar verbinden door te investeren in een fijn-

mazig netwerk van landschaps
elementen
zoals
waterlopen,
waterrijke gebieden, bomenrijen,
bosjes, dreven en houtkanten. Tegelijk maakt het project het landschap zo klimaatbestendiger. Ons
Regionaal Landschap steekt graag
mee de handen uit de mouwen.

Als jouw locatie aan enkele voorwaarden voldoet, kan de realisatie tot 80 % gefinancierd worden
door de Provincie Oost-Vlaanderen. Opgelet, enkel de gemeenten Kruibeke en Temse vallen volledig binnen de projectgrenzen.
Ook een deel van Sint-Niklaas en
Waasmunster en een stukje van
Zwijndrecht komen in aanmerking. Je kan een gedetailleerde
kaart bekijken via www.rlsd.be
> wat > landschap > Gestroomlijnd
Landschap. Contacteer voor meer
info Robin Van Heghe via 052 33 89
18 of robin@rlsd.be. Hij bekijkt samen met jou de mogelijkheden.

ZIJN JOUW KNOTBOMEN AAN BEHEER TOE?
Heb je minstens 5 knotbomen die al 5 jaar niet
meer geknot zijn? En heb je zelf niet de tijd
of kennis om deze klus veilig tot een einde te
brengen? Doe dan een beroep op onze houtzoekers. Zij komen je knotbomen en houtkanten gratis knotten in ruil voor het brandhout. Je
hoeft de start van het nieuwe knotseizoen op 1
november niet af te wachten om je aanvraag in
te dienen. Dat kan nu al via www.goedgeknot.be.
Je maakt best vooraf al enkele foto’s van de
knotbomen / houtkanten en de locatie. Van zodra een houtzoeker jouw opdracht aanvaardt,
krijg je hiervan een melding. Ook wie ons houtzoekersteam wil vervoegen, kan zich aanmelden via dezelfde weg. Met vragen kan je terecht
bij Jan Maertens, jan@rlsd.be of 052 33 89 11.
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Dan hebben we goed nieuws voor
jou! De regio Barbierbeek – Wase
Cuesta is namelijk een nieuw
focusgebied binnen het project ‘Gestroomlijnd Landschap’.
Dat project van de Provincie
Oost-Vlaanderen wil versnipperde

RLSD

VILDA – YVES ADAMS
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RLSD HELPT

VILDA – LARS SOERINK

BIJ ONDERHOUD BUITENGEBIED

LANDSCHAP

Na 2 jaar van gezamenlijke voorbereiding
door alle Regionale Landschappen en vele
partners is het eindelijk zover: het LOB //
Loket Onderhoud Buitengebied kan in actie treden!

Concreet kunnen gemeenten voortaan een beroep doen op ons LOB // Loket Onderhoud Buitengebied om kleine
landschapselementen zoals poelen, bomenrijen en houtkanten, maar ook trage
wegen, bermen en recreatieve infrastructuur te beheren. Met het digitale platform
DIPLA, dat we samen met vele partners
specifiek mee uitwerkten op maat van
gemeenten en Regionale Landschappen,
slaagt LOB erin om zowel inventarisatie,
planning en raming als coördinatie van
uitvoer én nazorg samen te brengen.

We zijn er dan ook van overtuigd dat dit
LOB gemeenten zal helpen om hun kostbare tijd, middelen en beheerkennis nog
efficiënter in te zetten. Meer weten? Surf
naar www.rlsd.be > wat > landschap of
neem contact op met Eliza RomeijnPeeters via eliza@rlsd.be of 052 33 89 18.

TIP! Op de website kan ook jij de beheerschema’s raadplegen die opgemaakt
werden voor dit LOB. Ze bundelen de kennis van vele organisaties over welke stappen nodig zijn voor een goed onderhoud.

WEETJE. Alleen al vorig jaar verspreidden
we 13.323 ‘Planten
van Hier’ binnen onze
projecten. Die hebben allemaal opvolging nodig … Dankzij het
LOB // Loket Onderhoud
Buitengebied zal geen
enkel plant- of bosgoed
nog aan onze aandacht
ontsnappen.
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MONUMENTEN

ERFGOED

Voortaan ondersteunen we de gemeenten
Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren en Zele in hun
erfgoedbeleid. ‘We’, dat is erfgoedcoördinator
Steffi Coppens. Zij denkt mee na over hoe de gemeenten hun erfgoed zowel individueel als collectief kunnen bewaren voor de toekomst. Deze
acht gemeenten kunnen ook haar advies inwinnen in erfgoeddossiers. Bovendien stimuleert
de IOED initiatieven om erfgoed beter bekend te
maken bij de inwoners en zo het draagvlak te
vergroten. Daarvoor werkt de dienst samen met
Erfgoedcel Land van Dendermonde, waarbij de
gemeenten ook zijn aangesloten. Ook in de reguliere projecten van ons Regionaal Landschap
zal erfgoed op extra aandacht kunnen rekenen!
Info: www.rlsd.be > wat > erfgoed
De IOED Schelde-Durme geniet financiële steun van de
Vlaamse Overheid en de aangesloten gemeenten.

KASTEEL WISSEKERKE
TOERISME VLAANDEREN

In de schoot van ons Regionaal Landschap is
de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst
‘IOED Schelde-Durme’ van start gegaan.

OPEN MONUMENTENDAG. Op
zondag 9 september geven
verschillende monumenten
hun diepste geheimen prijs.
En dat al voor de 30ste keer!
Ook dit jaar belooft weer een
topeditie te worden met een
grote variëteit aan te bezoeken kleine en grote monumenten. Info: www.herita.be

TIP! Tijdens Open Monumentendag heten we je welkom
in Waasmunster voor een
culturele fietstocht. Die besluit de reeks belevingsmomenten rond de herinrichting van de begraafplaats
in Waasmunster-centrum.
Welkom! Meer info volgt op
www.rlsd.be
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EXTRA AANDACHT VOOR
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GEVLEUGDELDE

CONCIËRGES

ERFGOED / NATUUR

Wist je dat vleermuizen bijdragen aan het behoud van historisch erfgoed?
En dat zij op hun beurt historisch erfgoed nodig hebben om te overleven?

In de zomer trekken heel wat vleermuissoorten naar grote (kerk)zolders
om er hun jongen groot te brengen.
Tijdens hun verblijf verorberen ze
duizenden boktorren en andere insecten die hout aantasten. Een mooie
wederdienst!

bedreigd. We troffen vooral de gewone grootoorvleermuis aan, maar ook
andere soorten zoals laatvlieger, gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en baardvleermuis. Sommige kerkzolders hadden tot wel vier
verschillende soorten te gast.

Tot voor kort was het moeilijk te achterhalen welke soort waar verbleef.
Tot het Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek (INBO) een gloednieuwe methode ontwikkelde ... De
DNA-analyse van uitwerpselen! Op
die manier inventariseerden we de
voorbije 2 jaar samen met de vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt en
andere vrijwilligers al 36 kerken. Bijna overal troffen we sporen van vleermuizen aan. Een opsteker! 60 % van
alle soorten die momenteel in Vlaanderen voorkomen is immers ernstig

Voor elke bezochte kerk stelden we
een vleermuisvriendelijk advies op.
Dat doen we ook voor geïnteresseerde kerkfabrieken, gemeenten en architecten. Daarbij besteden we ook
aandacht aan de omgeving van de
kerken, zoals groenvoorzieningen en
verlichting. Zo’n bomenrijke, vleermuisvriendelijke omgeving is een
troef voor elk kerkplein in het centrum van dorpen en steden.
Dit onderzoek geniet financiële steun van
de Provincie Oost-Vlaanderen.

VLEERMUISWANDELING. Op 24 en
25 augustus organiseert Natuurpunt de Europese nacht van de
vleermuis met activiteiten in heel
Vlaanderen. Met gratis geleide
vleermuiswandelingen openen
wij op vrijdag 24 augustus mee
een herstelde ijskelder in de
Gerstjens in Aalst. Afspraak om 20
uur in de Overhammedreef. Info:
www.nachtvandevleermuis.be

RLSD
RLSD

Voor...
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HUZARENSTUK.
Dit najaar kijken we uit naar de
inhuldiging van de ijskelder in
Buggenhout. Die werd vanuit het
niets volledig heropgebouwd en
vleermuisvriendelijk
ingericht.
Komend schooljaar zullen leerlingen van de provinciale BuSochool
Spectrum de deuren maken
en dan is deze riante onderneming helemaal achter de rug.
Meer info volgt op www.rlsd.be

RLSD

KERK / UILENWERKGROEP WAASLAND // BAARDVLEERMUIS / VILDA – ROLLIN VERLINDE // ANDERE FOTO’S / TARCY VERSTRAETEN
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FEESTWEEKEND!

DAG VAN DE TRAGE WEG
De Dag van de Trage Weg, eigenlijk een
weekend dat dit jaar op 20 en 21 oktober valt, is ook altijd een feest voor ons
Regionaal Landschap. Zowel op zaterdag als zondag hebben we activiteiten
voor jou in petto!

TRAGE WEGEN VZW

TRAGE WEGEN

OPROEP
Hou jij ook zo van het ontspannende,
veilige karakter van trage wegen? En
voel je er wat voor om iets te doen
rond de wegjes in jouw buurt tijdens
het campagneweekend ‘Dag van de
Trage Weg’? Verzamel dan gelijkgezinden, buren en / of vrienden en
organiseer ook een activiteit! Je kan
rekenen op ondersteuning en bekendmaking door Trage Wegen vzw. Info:
www.dagvandetrageweg.be

OPENING LIA-PARK
trage weg met de nodige aandacht lopen.
Dit pad verbindt niet alleen de benedenen bovendries, maar ook de LIA-parktuin
met het historische Beerkaaihuisje. Dat
bevindt zich in een natuurgebied vlakbij de
Durme. Ook de renovatie van dit bijzondere
pand maakte deel uit van het project. De
jongeren van LIA vzw staken hiervoor zelf
de handen uit de mouwen. LIA vzw krijgt
het huisje in gebruik en zal er time-outprojecten voor jongeren organiseren.
Dit project ‘Tussen Dries en Durme’ past binnen
de maatregel voor plattelandsontwikkeling Platteland Plus en geniet financiële steun van Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen.

LIA VZW

RLSD

RLSD

LIA vzw betreurde het dat er in haar kloostertuin met klassieke stukken gazon en
verwaarloosde clusters bomen en struiken weing te beleven viel voor de kinderen,
jongeren en hun gezinnen die ze begeleidt.
Toen ze de tuin in erfpacht kreeg, lag de
weg open om alle dromen waar te maken: een heringerichte tuin die jeugdhulp,
omgeving en samenleving met elkaar verbindt. De vereniging vond in ons Regionaal Landschap de geknipte bondgenoot!
Ons gezamenlijke traject begon bij een
sfeervolle lichtjestocht in november 2016
en wordt feestelijk afgerond op zaterdag
20 oktober 2018 met een groot parkcafé.
Daarbij gaat zeker ook de gloednieuwe

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

RLSD

TRAGE WEGEN / NATUUR

maandag
17 september stropen lagere-

WIE ZEIST MEE? De gazons in de LIA-parktuin vormden we om tot bloemrijke hooilanden: voortaan mag het gras er blijven groeien en moet er
nog maar één keer gemaaid worden. Zo krijgen wilde bloemen de kans
om te bloeien en vinden insecten zoals wilde bijen en vlinders hier een
prachtig biotoop. De zeiscursus die we in mei in deze tuin organiseerden
kon op heel wat interesse rekenen. Op zaterdag 15 september komen
deze cursisten nog eens terug om hun opgedane kennis verder in te
oefenen. Ook geoefende zeisers die de opleiding niet volgden zijn die dag
zeker welkom! Info: Ann Sels, ann@rlsd.be of 052 33 89 15.

schoolkinderen uit de buurt de
mouwen op. Zo zullen ze het
maaisel van de zeisers verzamelen. Belangrijk, want als dat niet
gebeurt, verstikt de grond en is
er minder soortenrijkdom in het
hooiland. De kinderen zullen die
dag ook een bijenhotel in elkaar
knutselen. Daarbij gaan ze zelf
aan de slag met bamboe, houten
stammetjes, stro en leem, maar
ook met boormachines en ijzerzagen. In de workshop ‘hooioppers’ leren ze kleine hooimijten
bouwen. Een oude landbouwtechniek om het gras te laten
drogen zodat het in de winter
aan de dieren gegeven kan worden. Tot slot zoomen we in op
bijen en biodiversiteit. Samen
met onze immer enthousiaste
collega Robin zullen de kinderen
bijzondere planten en diertjes leren determineren. Sommige kinderen zullen deze tuin al kennen:
eind 2017 hielpen ze ons al een
speelbosje aan te planten!

INFOMOMENTEN. Het wordt een bijzonder

VOORSTELLING NIEUWE WANDELBROCHURE
Op zondag 21 oktober besluiten we de reeks brochures rond Sint-Niklase trage wegen met een vierde uitgave. Na Belsele, Nieuwkerken en Sinaai kaat deze keer deelgebied Sint-Niklaas-centrum de hoofdrol weg. Daarbij gaan we dieper in op de ontwikkeling van de ‘jonge’ stad Sint-Niklaas. Welke sporen van de snelle groei vinden
we terug in het landschap? Op welke manier probeert de stad mens, landschap en
mobiliteit te verzoenen? En welke rol is daarbij weggelegd voor trage wegen? In de
namiddag kan je de nieuwe route gratis mee komen inwandelen met onze ervaren
collega’s Lies, Eliza en Jan. Meer info volgt op www.rlsd.be > nieuws

ML

?

druk najaar op het vlak van trage wegen. Niet alleen ontwikkelen we een
nieuwe wandelbrochure, we maken ook
werk van herstelplannen voor de trage
wegen van Zwijndrecht, Erembodegem
(Aalst) en Kastel (Hamme). Dat gaat
onder meer gepaard met infomomenten op 12 september (Erembodegem),
18 september (Hamme) en 7 november
(Zwijndrecht). Hoe meer mensen deel-

nemen aan deze infoavonden, hoe meer
de toekomstige tragewegennetwerken
zullen aansluiten op de bestaande noden en wensen. De kaarten met de bestaande trage wegen in deze gemeenten kan je terugvinden via www.rlsd.be
> wat > recreatie > trage wegen

OP ZOEK NA AR NOG MEER LEUKE ACTIVITEITEN? SURF NA AR WWW.RLSD.BE

RLSD

> AGENDA

RONNY DE MULDER
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Vlaanderen telt 17 Regionale Landschappen. Ze zijn een partner voor iedereen die de beleving,
de herkenbaarheid en de natuur- en erfgoedwaarden van het landschap wil vergroten. Van
particulier tot bestuur, van vereniging tot school. Als trekker of ondersteuner, met raad en / of daad.
Zo zetten ze in op de kwaliteit van de open ruimte.
RLSD – JULIE DECUYPER

REGIONALE
LANDSCHAPPEN
IN VLAANDEREN

WWW.RLSD.BE • WWW.FACEBOOK.COM/SCHELDEDURME • FLICKR • PINTEREST
REGIONAAL LANDSCHAP SCHELDE-DURME GENIET DE STEUN VAN

EN 21 GEMEENTEN EN STEDEN: AALST • BERLARE • BORNEM • BUGGENHOUT • DENDERMONDE • DESTELBERGEN • HAMME • KRUIBEKE • LAARNE •
LEDE • LEBBEKE • MELLE • PUURS • SINT-AMANDS • SINT-NIKLAAS • TEMSE • WAASMUNSTER • WETTEREN • WICHELEN • ZELE • ZWIJNDRECHT

