Charter
voor het

Rivierpark Scheldevallei
Agentschap voor Natuur en Bos, Toerisme Vlaanderen, Vlaamse Landmaatschappij,
De Vlaamse Waterweg
zijnde de Vlaamse partners
Provincie Antwerpen, Provincie Oost-Vlaanderen, Toerisme Provincie Antwerpen,
Toerisme Oost-Vlaanderen
zijnde de provinciale partners
Regionaal Landschap Schelde-Durme, Toerisme Scheldeland, Toerisme Waasland
zijnde de regionale partners
Berlare, Boom, Bornem, Buggenhout, Dendermonde, Destelbergen, Hamme, Hemiksem, Kruibeke,
Laarne, Niel, Puurs, Rumst, Schelle, Sint-Amands, Temse, Waasmunster, Wetteren, Wichelen, Zele
zijnde de gemeentelijke partners
Natuurpunt, vzw Durme, Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond, Landelijk Vlaanderen
zijnde de private partners

…engageren zich gezamenlijk en in overleg te ijveren
binnen het brede kader van Schelde Sterk Merk
voor een RIVIERPARK SCHELDEVALLEI
als bovenregionale attractie en ruggengraat
van een kwaliteitsvol publiek en privaat BUITENGEBIED
met als doel
het behoud en de ontwikkeling van natuurwaarden,
landschapswaarden, toeristisch-recreatief medegebruik
en agrarische open ruimte
voor een duurzame regionale economische ontwikkeling.

Daartoe is het noodzakelijk om:
1. De getijdegebonden natuur en open ruimte in de Scheldevallei van Antwerpen tot Gent

uit te bouwen en te versterken
Regionaal Landschap Schelde-Durme neemt vanuit het strategisch project Schelde Sterk Merk samen met
alle andere partners het initiatief om een Rivierpark Scheldevallei te realiseren. De kern van het Rivierpark
zijn de Sigmagebieden en de bestaande natuur-, groen- en parkgebieden langs Schelde, Durme en Rupel,
aangevuld met de open ruimte en de agrarische gebieden als extra verbinding tussen de natuurgebieden.
Het Rivierpark bestaat uit zes grote deelgebieden (Polders van Kruibeke, Durmevallei, Kalkense Meersen en
omgeving, Klein-Brabant, Dendermonde en omgeving, Rupelstreek) die zich elk verder ontwikkelen op
verschillende snelheden met als gezamenlijk doel een Rivierpark Scheldevallei. De partners zullen het
Rivierpark Scheldevallei lanceren in 2020. Voor de volledige ontwikkeling van het park inclusief de realisatie
van de Sigmagebieden streven we naar 2030.

2. In te zetten op sterke visies voor en overleg binnen het Rivierpark Scheldevallei
De partners engageren zich om hun visies op inrichting, beheer, duurzame mobiliteit, recreatieve ontsluiting
en marketing op elkaar af te stemmen voor het geheel en de deelgebieden van het Rivierpark Scheldevallei.
Waar nodig worden in onderling overleg nieuwe visies opgemaakt.
Het Regionaal Landschap Schelde-Durme coördineert vanuit Schelde Sterk Merk het proces van overleg.
Het overkoepelende overleg vindt plaats in de stuurgroep en de begeleidingsgroep van Schelde Sterk Merk.
We enten het overleg over het Rivierpark op de bestaande beheers- en overlegstructuren, zeker voor
overleg op vlak van natuur, waterveiligheid, landbouw, toerisme en erfgoed. Specifiek voor de
deelgebieden voorzien we een overlegstructuur per deelgebied.

3. Het gebied en recreatieve (rand)infrastructuur in en om dit Rivierpark te beheren en te
ontwikkelen





Alle partners werken gecoördineerd aan de planmatige ontwikkeling van het gebied en de recreatieve
(rand)infrastructuur in het gebied om de duurzame belevingswaarde te verhogen.
De Vlaamse Waterweg, het Agentschap Natuur en Bos en het Regionaal Landschap Schelde-Durme
rollen de bestaande huisstijl voor meubilair in de Sigmagebieden verder uit in hun gebieden en
projecten in het Rivierpark. De andere partners engageren zich om deze huisstijl ook te gebruiken aan
de onthaalpoorten die staan aangegeven in de visies op inrichting en recreatieve ontsluiting van het
gebied.
De ontwikkeling van het Rivierpark wordt afgestemd op het geactualiseerde Sigmaplan. Bij de verdere
ontwikkeling van bestaande projecten - zoals het Sigmaplan, het Landinrichtingsproject in Klein-Brabant
en Rupelstreek, het Natuurinrichtingsproject aan het Donkmeer, ‘Van Steen tot Steen langs de Schelde’ engageren de partners zich om bij deze projecten en processen rekening te houden met het Rivierpark
Scheldevallei en zoveel mogelijk afstemming na te streven.

4. Zich te engageren om instrumenten landinrichting in te zetten
Binnen de opdrachten die VLM binnen het Rivierpark Scheldevallei heeft, engageert VLM zich om met de
instrumenten van het decreet landinrichting het plan van aanpak voor het Rivierpark te helpen realiseren.
Alle andere partners engageren zich, om waar nodig, diezelfde instrumenten mee in te zetten om de visie te
realiseren.

5. Het Rivierpark Scheldevallei actief in de markt te zetten
De partners zijn bereid samen te werken rond marketing en promotie en zullen binnen de eigen
communicatiekanalen het Rivierpark Scheldevallei promoten.

