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Korte inhoud 

Wat is een RL? 

Een streek, een samenwerking, een team 

Doelstelling 

Werkwijze 

Wat doet een RL? 

 



Een streek 







Een samenwerking 
Een duurzaam samenwerkingsverband onder vorm van 

een vzw met Algemene Vergadering + Raad van 
Bestuur samengesteld uit openbare besturen, erkende 
verenigingen inzake milieu en natuur, landbouw, 
toerisme en recreatie, jacht 

  openbare besturen: Provincies, gemeenten 

 natuur- en milieuverenigingen: Natuurpunt, Vogelbescherming 

Vlaanderen, Grenzeloze Schelde, vzw Durme, … 

 landbouwverenigingen: Boerenbond, Landelijke Gilden, 

Algemeen Boerensyndicaat, Vlaams Agrarisch Centrum, … 

 toeristische en recreatieve verenigingen: Toerisme Scheldeland, 

Toerisme Klein-Brabant, Toerisme Waasland, Pasar, … 

 jachtverenigingen: wildbeheerseenheden uit de streek 



Een team 

• Momenteel 9 vaste medewerkers 
 Stijn van Belleghem, coördinator 

Ann Sels, 1/2 medewerker educatie  

 Silvia Van Houtte, voltijds bedrijfsplanner  

 Ilse Smitz, 4/5 medewerker recreatie  

 Catherine Tydgat, voltijds medewerker algemene 

ondersteuning  

 Jan Maertens, voltijds medewerker landschappen  

 Els Dever, 4/5 medewerker communicatie  

 Robbert Schepers, voltijds projectmedewerker  

 Eliza Romeijn-Peeters, 4/5 projectmedewerker  

 



Doelstelling 

Verkrijgen van breed maatschappelijk draagvlak 

voor natuur en landschap door promotie van:  
 - het streekeigen karakter 

- de natuurrecreatie en het recreatief medegebruik 

- de natuureducatie 

- het natuurbehoud 

- het beheer, het herstel, de aanleg en de ontwikkeling 

van kleine landschapselementen 

- de participatie van de doelgroepen en de bevolking 

 



Werkwijze 

Focussen op concrete, stimulerende (nooit dwingende) acties 

en projecten… 

http://www.boerenbond.be/Hosting/Boerenbond/bb_site.nsf


…die tot stand komen na overleg… 



… en bij voorkeur gerealiseerd worden via samenwerking 

tussen de verschillende actoren (overheden, landbouw, 

natuursector, jacht, recreanten, toeristische sector, …) 

binnen de regio 

… 

http://www.natuurenbos.be/
http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.tov.be/images/all/logo's/5.gif&imgrefurl=http://www.tov.be/frameset/details.php?soort=route&id=34&h=49&w=160&sz=5&tbnid=yNP4P7x34GZv_M:&tbnh=28&tbnw=92&hl=nl&start=52&prev=/images?q=Hamme+logo&start=40&svnum=10&hl=nl&lr=&sa=N
http://www.zele.be/wapenenvlag.htm
http://www.zwaluwenopschool.be/
http://www.zwaluwenopschool.be/
http://www.zwaluwenopschool.be/


Inhoudelijke werking 
Soortenbescherming en biodiversiteit 

Landschapszorg en streekeigen karakter 

Recreatief medegebruik en natuurrecreatie 

Natuureducatie en informatie 



Soortenbescherming en biodiversiteit 

Zwaluwen (huis-, boeren-, oever-, gier-) 

In totaal: > 200 kunstnesten, > 75 mestplanken, > 40 

steunlatjes op > 100 gebouwen in de streek 

- helft van de kunstnesten is bewoond! 

- 1/3 van de huiszwaluwen in de streek broedt in kunstnest! 

- Gemeentelijk subsidiereglement 

Weidevogels 

Samen met 20-tal landbouwers weidevogelvriendelijk beheer 

op 120 ha landbouwgrasland 

Ooievaar, steenuil, poelen,…  









Nestbescherming 

Bouwland 

Nesten verplaatsen  

Plaatsen nestmarkeerder* 

Weiland 

Plaatsen nestbeschermers 

Hooiland 

Plaatsen nestmarkeerder* 

Nesten verplaatsen 

Wegjagen 

Vogelvriendelijk maaien 





Landschapszorg en streekeigen karakter 

Landschapsloket 

Houtzoeker 

Bedrijfsplanning 

Poelen en vlasrootputten 

Sloten 

Autochtone bomen en struiken 

Stiltewerking 

Intergemeentelijk subsidiereglement KLE 

 



Landschaploket 
• Wat? Fonds voor werken aan het 

landschap dat aan de RL’en ter 
beschikking wordt gesteld door 
Agentschap Ruimte en Erfgoed 

• Opdrachtgever: particulier, vereniging of 
openbaar bestuur 

• Uitvoerders: bestaande aannemer- en 
sociaal economiebedrijven 

• Financiering: 70% ARE, 30% 
opdrachtgever 

• Beperkingen? Enkel voor visueel 
toegankelijke plaatsen binnen 
ankerplaatsen, relictzones en beschermde 
landschappen 

• Start: 2011 

http://www.zwaluwenopschool.be/


Actie “Houtzoeker” 

• Afstemmen van aanbod aan 
cyclische kapwerken (knotten, 
afzetten hakhout, …) en particuliere 
vraag naar hout  

• Doel: bevorderen streekeigen 
karakter, onderhoud KLE’s,  

• Rol RL: coördinatie, communicatie, 
verzekering, opleiding, … 



Bedrijfsplanning 

• Landbouwers stimuleren tot de opmaak van een 
landschapsbedrijfsplan (erfplanting en 
beheersovereenkomsten) 

• Bedrijfsplanner: Silvia Vanhoutte 

• Opmaak gemeenschappelijk gemeentelijk 
subsidiereglementen voor KLE’s dat afgestemd is op 
reglement vanuit Vlaanderen/provincie 



Poelenproject 

• Stimuleren en ondersteunen van particulieren, 
verenigingen en overheden die een poel wensen 
aan te leggen/te onderhouden  

• Rol RL: communicatie, 
administratieve 
ondersteuning, uitvoering 
op terrein 

• Ondertussen ruim 80 
poelen 
hersteld/aangelegd 

 





Slotenproject 
Het onderhoud van sloten en laantjes is in onbruik geraakt 

Kostprijs 

Inspanning 

Ecologisch inrichting, herstel & beheer 

Enkel op (historisch) permanent grasland 

Garantie op goede waterkwaliteit 

Enkel op private eigendom → niet geklasseerd! 

 



Intergemeentelijk subsidiereglement KLE 

• Gemeentelijke subsidies voor aanleg en onderhoud 

van kleine landschapselementen 

• Knotwilgen, houtkanten, meidoornhagen, poelen, sloten, 

enz. 

• Op advies en na controle van RLSD 

• Intergemeentelijk 

• Uniformiteit 

• Vermijden dubbele subsidiëring 



Recreatief medegebruik en natuurrecreatie 

Basiswerking: trage wegen 

Resulterende producten 

Groene halte 

Ros Beiaard Ruiternetwerk 

 (Dendermonde, Hamme, Berlare en Zele) 

Wandelnetwerk Kalkense Meersen-Donkmeer-Damvallei 

Thematische routes 

… 



Trage wegen: waar naartoe? 
Waar nodig en wenselijk terug toegankelijk maken van de trage wegjes  

Waar nodig en wenselijk verbindingen maken tussen trage wegjes zodat ze 
nog meer en beter kunnen gebruikt worden voor te wandelen, te fietsen, 
voor landbouwers op weg naar hun veld,… 

Waar nodig en wenselijk de trage wegjes zo inrichten dat de fauna en flora 
een kans krijgt om zich te herstellen en verder te ontwikkelen 

Aandacht voor cultuurhistorische relicten langs trage wegjes 

Trage wegen mee toeristisch ontsluiten in de bovenlokale, recreatieve 
fietsroutes; het in oprichting zijnde wandel knooppuntennetwerk,...  

 

 







Vuurkouterpad 

Verstevigen van het talud van de trage weg (20-tal meter)om 

verdergaande erosie tegen te gaan zodat het pad veilig, recreatief 

kan benut worden door wandelaars 

- Plaatsen van een 3-tal houten rij palen op de top van het talud (FSC gelabeld) 

- Organische, erosiewerende mat die de grond plaatselijk  vasthoudt 

- Aanplanten van elzen 

 

• Financiering:  

- PDPO- project ‘Trage wegen’ en   

federaal project  sociale economie 

 

 

 

 

 

 

 





Natuureducatie en informatie 

Landschapskrant 

Website 

Streeknetwerking en -ondersteuning 

NME loket 

Gezamenlijke communicatie 

Materiaaluitleenpost 

Evenementen 

Gerichte opleiding 





Financiering: structureel 

• Lokale besturen: 

• Provincie Oost-Vlaanderen: 75.000 euro/jaar + coördinator 

• Provincie Antwerpen: 45.000 euro/jaar 

• Gemeenten: 0,37 euro/inwoner/jaar (+- 95.000 euro/jaar) 

• Vlaamse Overheid 

• Agentschap voor Natuur en Bos: 

• 2011: 66.000 euro (groei naar 115.000 en 150.000 in komende 

jaren) 

• Agentschap Ruimte en Erfgoed: 115.000 euro/jaar 

  

 

 






