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Beste lezer,
Bij de aanvang van een nieuw jaar is het een traditie
om alle realisaties van het voorbije jaar te vatten in een
jaarverslag. Een hele klus, maar eentje die veel energie heeft: want wat is er weer veel gebeurd in de regio
Schelde-Durme!
Die energie hebben we benut om tal van nieuwe projecten in de steigers te zetten. En andere af te ronden… Ik
denk onder meer aan de besluitende festiviteiten die gepland staan in Aalst en Laarne (p.14). En er zijn nog veel
meer activiteiten op til waarop u van harte welkom bent!
We zijn ook klaar om nieuwe uitdagingen te gaan. In
onze nieuwe aangesloten gemeente Lede, bijvoorbeeld.
Met de uitwerking van het project ‘HOP AAA+’. Met onze
gloednieuwe erfgoeddienst. En met acties binnen het
Europese project LIFE SPARC. Twee nieuwe collega’s ,
met wie je in dit krantje kan kennismaken, zullen ons
hierin bijstaan.
Vergeet je ons niet in de gaten te houden via onze nieuwsbrieven en onze Facebookpagina? Veel leesplezier!

Jozef Dauwe, Voorzitter
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LISE NEIRINCKX. “Als stedenbouwkundige ben ik enorm ge-

WELKOM ...

fascineerd door kwalitatieve buitenruimtes en hun effect op
ecologisch én op sociaal vlak. Precies daarom spreekt het
Europese project LIFE SPARC mij zo aan. Dat draait immers
rond de aanpassing van de Scheldevallei aan de klimaatverandering en
de vele kansen die dit schept: meer veiligheid tegen overstromingen,
meer getijdennatuur, nieuwe kansen voor natuurbeleving, ... Ik wil zoveel
mogelijk mensen laten kennismaken met dit moois en hun grote meerwaarde voor mens, natuur en landschap. Zie het als mijn bijdrage aan
een meer duurzame wereld en een bewuste samenleving.”

STEFFI COPPENS. “Na mijn studie Geschiedenis aan de Gentse Universiteit ging ik in Antwerpen monumenten- en landschapszorg studeren. Sindsdien puzzel ik met veel enthousiasme aan de verhalen van historische gebouwen, sites en
landschappen. Ook na de werkuren ben ik te vinden in oude kerken of bij
verenigingen in het Gentse die zich inzetten voor erfgoed. Als erfgoedcoördinator hoop ik mee te kunnen bouwen aan een goede erfgoedzorg in
de streek, maar wil ik vooral ook dit erfgoed helpen verzekeren voor de
volgende generaties. Want nadenken over de toekomst van erfgoed gaat
nog een stapje verder dan het bewaren en restaureren.”

GEMEENTE LEDE

IN WETTEREN
Onder meer omdat onze huidige
residentie aan het station van Dendermonde ietwat krap is geworden,
wijken we tijdelijk uit naar het oude
gemeentehuis van Wetteren. Via onze
website en Facebookpagina houden
we je op de hoogte over de verdere
timing van deze onderneming ...

Sinds 1 maart hebben we de kaap van 20 aangesloten gemeenten overschreden! Lede is de 21ste gemeente die zich bij ons Regionaal Landschap aansluit.
Samen met Aalst vormt Lede nu de zuidelijke grens van ons werkingsgebied. Voortaan staan we met ons volledige team
ook klaar voor alle Ledenaars en Leedse verenigingen en scholen die het landschap, de natuur en het erfgoed in Lede
willen versterken.
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NIEUWE COLLEGA’S!

LANDSCHAP

200 genodigden, onder wie ministers Joke
Schauvliege en Ben Weyts, kwamen de
start van Rivierpark Scheldevallei vieren
in de Scheepswerven van Baasrode. Vertegenwoordigers van alle partners ondertekenden het oprichtingscharter.
Het Rivierpark bestaat uit zes grote
deelgebieden (de Polders van Kruibeke,
de Durmevallei, De Kalkense Meersen en
Donkmeer, Klein-Brabant, Dendermonde en
omgeving en tot slot de Rupelstreek) en de

open ruimte die hen verbindt. Al deze
gebieden blijven zich verder ontwikkelen in hun eigen tempo, maar met een
gezamenlijk doel: Rivierpark Schel-

RIVIERPARK
SCHELDEVALLEI
FEESTELIJK VAN START!
devallei. Het Rivierpark wordt in 2020
aan het grote publiek voorgesteld. Tegen 2030 moet het park zijn troeven
volledig ontplooid hebben.
“Rivierpark Scheldevallei vertrekt vanuit specifieke troeven van de streek.
Door de ruimtelijke ontwikkeling van
het hele gebied op elkaar af te stemmen, zal de regionale aantrekkingskracht van de hele streek versterkt
worden, alsook haar imago en identiteit”, vatte minister Joke Schauvliege
samen. Haar Departement Omgeving
investeert 300.000 euro in het project.
Info: www.scheldesterkmerk.be

TIP! Zondag 22 april is een leuke dag om
kennis te maken met de Rupelstreek. Dan
wordt geprobeerd om het wereldrecord
‘Longest Toast Relay’ te verbreken! In de te
heffen glazen worden heerlijke streekbieren
uitgeschonken. Aansluitend vindt een kunstenaarsmarkt plaats. Afspraak om 14 uur
onder de Vlindertent in Provinciaal Recreatiedomein De Schorre in Boom.
RLSD – JULIE DECUYPER

RLSD – JULIE DECUYPER
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VILDA – YVES ADAMS

Het onthaalplan ‘Kalkense Meersen en Donkmeer’ is klaar om uitgevoerd te worden. Om dat
te doen, wierven de provincie Oost-Vlaanderen, ons Regionaal Landschap en de
betrokken gemeenten een nieuwe werknemer aan. Die behartigt ook de herstructurering en doordachte uitbouw van recreatie aan het Donkmeer in Berlare.

TOV

IN HET SPOOR VAN
DE SCHELDE

HET DONKMEER

KALKENSE MEERSEN

Sinds De Sigmawerken in 1976 van start
gingen, zagen Berlare, Laarne, Wetteren
en Wichelen het natuurgebied dat hen
verbindt groeien tot maar liefst 1.500
hectare. Ontelbare soorten vissen, vogels,
zoogdieren, amfibieën en reptielen vinden
hier een leefgebied. Ook trekvogels houden er graag halt. Dat was ooit anders. Zo
werden voor 2013 nog geen 10 vogelsoorten geteld in het oostelijke deel van de
Paardenweide. Vandaag zijn dat er meer
dan 200. Door één recreatief netwerk te
creëren, willen we het voor iedereen mogelijk maken om op een duurzame manier mee te genieten van deze topnatuur.

WIN! Vind jij het gebied ‘Kalkense Meersen en
Donkmeer’ ook zo bijzonder? En heb je een favoriet plekje? Waar je helemaal tot rust komt,
heerlijk in de verte tuurt, gezellig fietst of picknickt? Post voor maandag 23 april een foto van
jouw plekje op Instagram met de hashtags #kalkensemeersen #donkmeer #stapaf en win één
van de 5 wandelnetwerkkaarten geschonken
door Toerisme Oost-Vlaanderen.
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BOERENBOND

MICHEL VERDOODT
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GENIETEN OP HET PLATTELAND

EERHERSTEL

LANDSCHAP

VOOR ABDIJ AFFLIGEM & HOPCULTUUR
Om de abdij Affligem terug de uitstraling te geven die ze verdient, werken de partners
van ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’ met ondersteuning van het Team
Vlaams Bouwmeester aan een nieuw ontwerp voor de Abdijstraat en de aangrenzende publieke ruimtes. En er is nog meer op til! Zo wordt in de omgeving van
de abdij het wandelnetwerk Brabantse Kouters verder ontwikkeld en de hopteelt
geherintroduceerd!
Met het project ‘HOP AAA+’ krijgen de hopteelt en hopcultuur ook ‘bij de buren’
in Aalst en Asse een boost. Dankzij 60.000 euro steun van de Projectvereniging
Hoperfgoed en 130.000 euro Europese, Vlaamse en Vlaams-Brabantse middelen
uit het Europees Programma voor Plattelandsontwikkeling kan hopcoördinator
Joris Vanderveken zijn schouders zetten onder plukevenementen, hopfeesten,
een hopbezoekerscentrum in Affligem en een gidsenwerking. Wordt ongetwijfeld
vervolgd! Info: www.erembaldkravaal.be

Ben je landbouwer en heb je een
idee om bezoekers op jouw bedrijf
een leuke en originele verblijfservaring te bezorgen? Laat je dromen
dan niet in de lade liggen, maar leg
ze voor aan de partners achter het
PDPO-project ‘Toerismeboeren’.
Als jouw idee het Innovatiesteunpunt, Toerisme Oost-Vlaanderen
en het Plattelandscentrum Meet
jesland even enthousiast maakt
als jezelf, dan zetten ze er samen
met jou de schouders onder. Van
ontwerp en berekeningen tot realisatie! Daarvoor hebben Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen middelen vrijgemaakt. Dit
project draagt bij aan het streven
van ‘Schelde Sterk Merk’ om de
leef- en beleefbaarheid van de
Scheldevallei te vergroten. Info:
Diana Goris, info@innovatiesteunpunt.be of 016 28 61 02.
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EFFICIËNT BEHEER
Op vrijdag 8 juni stellen we ‘Loket
Onderhoud Buitengebied’ (LOB) voor
tijdens een studiedag!

Met

LOB
om
het beheer van kleine landschapselementen (KLE’s) zoals heggen,
poelen en bomenrijen efficiënter
te plannen, uit te voeren en op te
volgen. Daarvoor werken we samen
met andere Regionale Landschappen en de provincie Antwerpen aan
het digitale platform DIPLA.
DIPLA helpt niet alleen om de
te beheren elementen gedetailleerd in kaart te brengen en aan
elk element het juiste beheer te
koppelen. Het gaat veel verder! Zo
geeft DIPLA een melding wanneer
het voorziene tijdstip voor beheer
aanbreekt en biedt het de mogelijkheid om de opdracht door te geven
aan een aannemer. Vervolgens kan
de voortgang van de werken vanop
afstand opgevolgd worden. Zodra
de

uitbouw

van

een

VILDA – LARS SOERINK

willen we groendiensten helpen

de werken zijn uitgevoerd, geeft de
aannemer een seintje via het platform. Dan kan nagegaan worden of
het resultaat naar wens is.
Omdat een efficiënt LOB begint
bij een degelijke inventarisatie van
alle te beheren KLE’s, doorkruisten
we 6 pilootgemeenten met een de
tablet in de hand. Nu hebben het
Oost-Vlaamse Berlare, Hamme en
Zele en het Antwerpse Bornem,
Puurs en Sint-Amands een mooi
beeld van ‘hun’ KLE’s.
Met concrete testcases zetten
we LOB en DIPLA nu verder op punt.
Zoals de aanplantingen op de begraafplaats Durmen in Zele. Daarbij verloopt alles via DIPLA: van
intekenen van de nieuwe aanplantingen tot de goedkeuring van het
verrichte werk. Tijdens de studiedag willen we nog meer praktische
voorbeelden aanhalen om geïnteresseerde gemeenten te tonen hoe
het LOB ook hen van dienst kan zijn.
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HERINNERINGEN
AAN EEN VLASROOTPUT

Marcel Van Den Bossche is boer, net
als zijn vader. Die teelde vlas als bijverdienste, tot Marcel zo’n 10 jaar oud
was (1946). “Het vlas stond niet naast
de vlasrootputten zelf, maar vooral
op de kouter. Op kleine lapjes grond.
Met paard – ons eigen paard! – en kar
brachten we het vlas naar de vlasrootput. Wij gingen naar de Bundergracht,
maar nog meer naar d’Hoef. Die put
is er niet meer. Er waren hier nog veel
VLASMUSEUM KORTRIJK

LANDSCHAP

“Daar stond mijn vader, met zijn vuile
broek en zijn vuile vest in die put. Die
was van de gemeente, zo ging dat toen.
Ik weet niet hoe ze dat regelden, wie in
welke put mocht.”

meer putten, maar velen zijn toegedaan.”

Eind september toostten we met de buurt
op de Bundergracht (waarvan we toen
nog dachten dat hij ‘Zegbroek’ heette). Velen
maakten toen voor het eerst kennis met
deze vlasrootput en zijn grote cultuurhis-

torische, landschappelijke en ecologische
waarde. En wij, wij maakten kennis met
Marcel.
Zelf heeft hij het vlas nooit in de vlasrootput ondergedompeld met russen (graszoden) om de vezels los te weken. Maar vlas
wieden, “tussen het vlas kruipen en het
vuil wegdoen”, deed hij wel. Hij herinnert
zich ook nog levendig hoe het gedroogde
vlas door de zwingelmolen werd gehaald.
Eerst met de hand, en later elektrisch.
“Iedereen had zijn eigen zwingelmolen.
De onze stond bij mijn grootouders. Samen met mijn nonkel zwingelden ze mee.
Daarna haalden we het vlas nog eens door
een kam, om mooie vezels te krijgen. Tot

slot verkochten we het. Ik weet niet waar
het naartoe ging, maar wel dat er veel mee
gemaakt kon worden. Linnen kleren, maar
ook allerlei soorten touwen, zoals kordelen, zelen en repen.”
Met bijzondere dank aan interviewers Eliza Romeijn-Peeters en Lies Vervaet. Lees de volledige
reportage op www.rlsd.be > landschap > beleving

ADVIES? Heb je zelf een poel of vlasrootput die toe is aan een opknapbeurt? Vraag ons Landschapsloket
vrijblijvend om advies via 052 33 89
10 of landschap@rlsd.be.
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Dat drieste lot was ook de Bundergracht
beschoren. En toch bestaat hij nog! Dankzij de gebundelde krachten van de gemeente Sint-Amands, de provincie Antwerpen en ons Regionaal Landschap.
Samen lieten ze een sliblaag van bijna 1
meter en containers vol puin afvoeren. Om
de Bundergracht een tweede leven te geven… En vooral: om bijzondere waterplanten, amfibieën, insecten en passanten als
vogels een nieuwe uitvalsbasis te bieden.

RLSD

RLSD
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ANTWERPS FEEST

EEN NIEUWE LENTE
EEN VERTROUWD GELUID
Zit jij ook weer vol ongeduld te wachten? Of ‘jouw’ zwaluwen de loodzware tocht hebben overleefd?
En weer komen bouwen aan jouw
gevel of in jouw stal? Aan een gebrek aan honkvastheid zal het alvast niet liggen. Zelfs na een reis
van duizenden kilometers keren al
onze zwaluwen trouw terug naar
hun oude nest. En laten jou een
hele zomer lang meegenieten van
hun gezellige gekwetter. Al kan je
in het geval van de gierzwaluw gerust van ‘gieren’ spreken! Tegelijk
plukken ze tot wel 1.000 insecten
per dag uit het luchtruim. Neste-

De Antwerpse Regionale
Landschappen (De Voorkem-

VILDA – YVES ADAMS

vieren dit jaar hun 10de verjaardag. Het ideale moment
om met met z’n allen terug
te blikken, maar vooral ook
om vooruit te kijken naar het
landschap van de toekomst.
Dat doen we op donderdag
21 juni met debatten, lezingen en een festijn. Uiteraard
staat er ook voor jullie een
feest in de steigers! Houd
onze website www.rlsd.be
in de gaten voor meer
nieuws...

NATUUR

LANDSCHAP

pen, Kleine en Grote Nete, Rivierenland en Schelde-Durme)

len er al zwaluwen in jouw buurt?
Maar nog niet in/aan jouw gebouw?

Dan helpen wij je graag om deze
fascinerende luchtacrobaten ook
bij jou een thuis te helpen vinden!
Contacteer ons via robin@rlsd.be.

TIP! Veel gemeenten geven subsidies voor bewoonde nesten van huiszwaluwen, boerenzwaluwen en/of gierzwaluwen. Info: www.rlsd.be > planten & dieren > zwaluwen
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OP MAAT VAN HUISZWALUWEN!

TOM COOLS

WESLEY POELMAN

Op zaterdag 2 juni heten de vrijwilligers van Natuurpunt
Scheldeland je om 10 uur van harte welkom aan de
voet van de oude ‘passerelle’ in Wetteren, aan de kant
van het centrum. Ze gaan er zwaluwen tellen. Dat kan
voor het laatst aan deze oude brug, want in het najaar
wordt ze afgebroken.

VILDA – LARS SOERINK

RLSD

AFSCHEID VAN DE PASSERELLE

Ter vervanging werd wat verderop een nieuw exemplaar
gebouwd, dat niet alleen opvalt door zijn knappe architectuur. Dit bouwwerk heeft er alles aan gedaan om
de gevleugelde bewoners van de passerelle welkom te
heten. Met speciale uitsparingen waarin huiszwaluwen
nesten kunnen bouwen én met 15 kunstnesten die hen
moeten verleiden om te komen kennismaken met hun
nieuwe woonplaats. Deze oplossingen werden samen
bedacht door bouwheer De Vlaamse Waterweg, ons
Regionaal Landschap en het architectenbureau.
Nooit eerder vernamen we dat een project van deze omvang in onze regio van bij de start de kans grijpt om
dieren te helpen. Een opsteker! Die hopelijk opvolging
krijgt… Want er zijn zoveel mogelijkheden. Niet alleen
voor zwaluwen, maar bijvoorbeeld ook voor vleermuizen. Bij ons kan je gratis advies inwinnen via robin@
rlsd.be of 052 33 89 10.
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GLOEDNIEUWE BRUG
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ZWOEGEN VOOR

DE VLEERMUIS

NATUUR

Afgelopen winter gingen we op 9 locaties aan de slag om bunkers
en ijskelders vleermuisvriendelijk te maken. Op de ene locatie
volstond het om wegkruipstenen te voorzien, tochtgaten af te
dichten of betonplexdeuren met invliegopeningen te voorzien.
Op andere locaties gingen de ingrepen net iets verder…

LEBBEKE
Een ingestorte ingang,
een kuip vol afval… De
ijskelder van het kasteel van Wieze was toe
aan een fixe opknapbeurt! Eerst werden
de zware bomen verwijderd die de ingang
vernielden.
Daarna
volgde de opruimactie
van de kuip, waarbij
we de grote deksteen
terugvonden die bovenaan ontbrak! De
gang en ingang lieten
we herstellen. Tot slot
werd een laag teer op
het gewelf van de gang
aangebracht om het
te beschermen tegen
vocht. En dan was de
ijskelder klaar om
vleermuisvriendelijk
ingericht te worden...

ARCHIEF | ALLE ANDERE FOTO’S RLSD

BUGGENHOUT
Het was 1851 toen burggraaf François
Henri Désiré de Nieulant de Pottelsberghe
de opdracht gaf om een ijskelder te bouwen op het kasteeldomein van Opdorp.
Helaas doorstonden enkel het onderste
deel van de kuip en de fundering van de
gang de tand des tijds... Met vereende
krachten werden de nodige middelen gevonden om een van de grootste ijskelders
van Vlaanderen te herstellen! Leerlingen
van BuSO Capelderij helpen bij de heropbouw. Dit knappe erfgoed wordt nog dit jaar
officieel geopend.

TIP! Verken op zondag 20 mei ook
het vleermuisvriendelijke Fort van
Bornem tijdens de 10de editie van
de Fortengordel in Antwerpen.
Samen met 28 andere locaties zal
het fort die dag uitzonderlijk toegankelijk zijn, en gratis! 6 fietssuggestieroutes verbinden al het
erfgoed. Info: www.fortengordel.be
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KOM

ONZE SPEELNATUURPROJECTEN
ONTDEKKEN!
Op

zaterdag

5

mei organiseren we een ex-

cursie langs enkele van onze beste speel-

Daarbij gaan we dieper in op onze samenwerkingen met scholen, gemeenten en andere partners. We delen ook
onze expertise over praatplannen die
maximaal inzetten op beleving en biodiversiteit. Bovendien zoomen we in op
specifieke uitdagingen, zoals drassige
gebieden, extreem grote of kleine percelen en het opbouwen van draagvlak.
Ook enkele gastsprekers krijgen het
woord en we voorzien een gezellige
picknick. Inschrijven kan via de website www.springzaad.be
Op de volgende pagina’s volgt alvast een
voorsmaakje!

RLSD – JULIE DECUYPER

EDUCATIE

natuurprojecten van de afgelopen jaren.

BUURTPARK TEN ROZEN
Na 3 jaar van grote inspanningen ademt
buurtpark Ten Rozen een en al ontspanning uit met een gigantische poel, een
prachtige vlonder, grote speelbomen en
een heerlijk lange picknicktafel. Op zondag
29 april wordt deze plek feestelijk ingehuldigd met een brede waaier aan activitei-

ten, zoals openluchttheater, workshops en
een bosquiz, bosyoga en boskappers. Een
kraampjesmarkt zorgt voor extra sfeer.
Iedereen is van harte welkom! Info: www.
rlsd.be > nieuws.
Wist je dat... buurtpark Ten Rozen de stad
Aalst een zilveren medaille opleverde in de
wedstrijd ‘Groene Gemeente 2017’, uitgeschreven door de Vereniging Voor Openbaar Groen? Zo kreeg onze gesmaakte samenwerking met de stad Aalst nóg meer
glans. Een dikke proficiat aan iedereen die
hieraan meewerkte, met in het bijzonder
collega’s Ann en Julie, die mee instonden
voor de participatie, het ontwerp en de begeleiding van de uitvoeringswerken.

T

LS

AA
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HEUVELPARK
ST

Om de werking van de lokale educatieve
schuur te stimuleren, werd de beleving
rond de schuur vergroot. Vooraan verrezen grote speelheuvels met streekeigen wilde bloemen. Achteraan werd
een gigantische poel graven. Daarrond
trokken we een grote wal op die het
natuurlijke terrein met de plaatselijke
trage weg verbindt. Tegelijk vormt het
een prachtig platform voor het levende
kunstwerk ‘The Observer’.

ALLE FOTO’S RLSD

L

AA

ONTMOETINGSPLEK KEISTRAAT
NE

AR

EDUCATIE

LA

De afgeleefde speeltoestellen, het verouderde
wandelpad en het basketterrein moesten eraan geloven op het terreintje aan de bibliotheek
in Laarne. In de plaats verrezen een wadi, wilgenhutten en speelheuvels, kregen 88 kronkelige Robina-stammen een tweede leven als
avontuurlijke speelaanleidingen en werd een
vernieuwde wandel- en fietsverbinding voorzien
naar het centrum. In juni wordt het terrein feestelijk ingehuldigd. Hou onze website in de gaten!

DE LIA-PARKTUIN

S
AA ER
W NST
MU

PROJECT SINT-NIKLAAS

Nog even en de parktuin van LIA vzw in
Waasmunster is volledig heringericht.
En daar kan ook de buurt van meegenieten, want LIA vzw stelt haar tuin grotendeels open. Om de toegankelijkheid te
vergroten, liet ze zelfs een gloednieuwe
trage weg aanleggen die het park doorkruist en boven- en benedendries met
elkaar verbindt.
De grote opening staat pas in het najaar
gepland, toch krijg je eerder al 2 leuke
kansen om deze tuin te verkennen >>>

Woensdag 28 april | De LIA-parktuin
wordt opengesteld tijdens de jaarlijkse
Buitenspeeldag. Alle activiteiten staan
gebundeld op www.buitenspeeldag.be.
Zaterdag 9 juni | Sportievelingen kunnen zich inschrijven voor de tweede
LIA-loop, een estafetterun die onder
meer het park doorkruist. Dankzij de
opbrengst kunnen ook de jongeren van
vzw LIA tijdens schoolvakanties op kamp
gaan of leuke dagactiviteiten doen. Info:
www.vzwlia.be

Net als in 2014 schreef het Sint-Niklase
stadsbestuur vorig jaar een wedstrijd uit
voor scholen die hun speelplaatsen willen vergroenen. 6 scholen presenteerden
hun plannen, de jury koos 4 laureaten. In
totaal maakt de stad 45.000 euro vrij om
hen te ondersteunen bij de realisatie van
hun dromen. Zo kunnen Berkenboom De
Fontein en Berkenboom Heistraat eindelijk
het praatplan uitvoeren dat ons educatief
team voor hen tekende. Basisschool De
Zwaan kan op een braakliggend terrein
dan weer aan de slag met het advies van
ons Landschapsloket. Voor Freinetschool
De Ark maken we de komende maanden
een inspirerend praatplan. Stevenen we
net als in 2014 af op prachtige realisaties à
la Villa da Vinci (foto)? Spannend!

TIP! Op www.sint-niklaas.be/speelkaart kan je
een kaart downloaden waarop alle leuke speelplekjes in Sint-Niklaas staan aangeduid!
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GENIETEN VAN DE STILTE

RLSD – ANN SELS

IN EEN HANGMAT

Als echte avonturiers klauter je met
zaklamp, slaapzak en kampeerspullen
via een laddertje naar boven om met
maximaal 2 kinderen en 2 volwassenen de uitnodigende ronde matras
te bezetten. ’s Avonds kan je gezellig
barbecueën in de bivakzone waar ook
picknickbanken, toiletten en water
voorzien zijn. De volgende ochtend
geniet je hier van een vers ontbijt. De
boompitten zullen volgend jaar waarschijnlijk een andere locatie in het
Kempens Landschap aandoen. Je
plaatsje rerserveren kan vanaf 1 mei
via www.terranova.be. Meer info vind
je op www.kempenslandschap.be

TIP! Combineer je boompit
avontuur met een Stiltewandeling!
Dat kan op eigen houtje dankzij onze gratis wandelbrochure.
Die vind je op onze website. Een
gedrukt exemplaar kan je gratis
verkrijgen bij ons, De Notelaer en
De Zilverreiger. Wist je dat deze
wandeling vorig jaar tot de derde
mooiste van de provincie Antwerpen werd uitgeroepen? En dat je
onderweg tot rust kan komen in
een hangmat?
PROVANT

RECREATIE

Genieten van de stilte én natuurlijke geluiden met het hele gezin wordt nog
leuker met de 4 boompitten die het
Kempens Landschap tussen 29 juni en
2 september beschikbaar stelt op het
domein van De Notelaer in Bornem.

PROVANT

IN EEN BOOMPIT

19

DN – DZ – BORNEM

Vanaf dit jaar kunnen leerlingen van de lagere school de helende kracht van stilte
ontdekken in het Stiltegebied van Bornem.
Een Stiltegids gaat mee op pad en gebruikt
allerlei verrassende attributen, zoals decibelmeters en stethoscopen. Die stimuleren de kinderen om stilte, rust en ruimte
op een intensere manier te beleven. Op
YouTube krijg je al een voorsmaakje met
het filmpje ‘Stiltewandeling Klein-Brabant’. Voor info en reserveringen kan je zowel bij De Notelaer terecht (info@notelaer.
be of 03 889 69 20) als bij Streekmuseum
De Zilverreiger (info@zilverreiger.be of 03
88 906 03).

WIST JE DAT... ook groepen van minstens 15
personen via dezelfde weg een Stiltegids kunnen
reserveren?

Slechts 9 gebieden in heel Vlaanderen behaalden het kwaliteitslabel ‘Stiltegebied’. In deze landschappelijke pareltjes overheersen de natuurlijke geluiden van fauna en flora. Het Stiltegebied van Bornem werd in 2010 herkend
met de gebundelde krachten van de gemeente Bornem, het lokale stilteplatform en ons Regionaal Landschap. Info: www.lne.be/stiltegebieden

BELEVINGSWANDELING
Op zondag 15 april start om 14 uur aan
de kerk van Waasmunster een tweede
belevingswandeling. Die stelt de begraafplaatssite in Waasmunster-centrum in
een ander daglicht. Deze plek wordt heringericht tot groen rustpunt en ontmoetingsplaats. Iedereen is van harte welkom!

HALLO, WEGSPOTTER
Alle 143 Wegspotters worden op zondag 3
juni van harte welkom geheten in Wetteren. Het is hét moment om elkaar te leren
kennen bij heerlijke ontbijtkoeken, om ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen
en uiteraard gezellig te gaan wandelen.
Daarbij moeten de Wegspotters voor een
keer niet letten op de toegankelijkheid. Dat
doen ze het hele jaar door wel op ‘hun’ trage wegen. Problemen geven ze via een app
door aan de gemeente. Surf voor meer info
(en sfeerbeelden) naar www.wegspotters.be
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MET EEN STILTEGIDS

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
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