Het Regionaal Landschap Schelde-Durme
wordt gefinancierd door:
– de Vlaamse Overheid: het Agentschap voor Natuur
en Bos en het Agentschap voor Ruimte en Erfgoed
– de provincies: Antwerpen en Oost-Vlaanderen
– de gemeenten in zijn werkingsgebied
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WIL JE ZELF MEER WETEN, MEER DOEN, MEER INFORMATIE ?

REGIONAAL LANDSCHAP SCHELDE-DURME
Neem contact op met ons:

EEN STREEK OM VAN TE HOUDEN… EN TE BEHOUDEN !

REGIONAAL LANDSCHAP SCHELDE-DURME
Hemelstraat 133A, 9200 Dendermonde
www.rlsd.be / info@rlsd.be
T 052 33 89 10 / F 052 33 89 19

V.u. Peter Claus, Hemelstraat 133 A, 9200 Dendermonde
Ontwerp: Karakters, Gent
Druk: ???
DEZE FOLDER WERD GEDRUKT OP FSC
GECERTIFICEERD EN GERECYCLEERD
PAPIER, MET VEGETALE INKTEN EN
MET 100% GROENE STROOM.
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WAT DOEN WIJ ?

© Y VES ADAM
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Een groot deel van de waardevolle natuur

Samen met onze partners werken we ook aan het landschap.

en het typische landschap langs Schelde

We leggen poelen aan, herstellen poldersloten, planten streekeigen

en Durme is eigendom van landbouwers en

bomen en struiken aan, onderhouden knotbomen en nog veel meer.

particulieren. Wij steunen hen actief om
de natuur en het landschap op hun terreinen

Het resultaat van al dit werk aan de natuur en het landschap mag gezien

in stand te houden en te beheren.

worden! Wij zetten daarom iedereen aan om te wandelen, te fietsen en
op ontdekking te gaan in onze prachtige streek. Een goed uitgerust en

We zetten gerichte acties op om typische

bewegwijzerd netwerk van trage wegen vormt hiervoor een ideale basis.

diersoorten zoals weidevogels, zwaluwen en
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REGIONAAL LANDSCHAP SCHELDE-DURME
… is een streek in de provincies Oost-Vlaanderen en

amfibieën te beschermen. Iedereen kan hierbij

Wie er vaak op uit trekt, krijgt al snel de microbe te pakken en wil graag

helpen: van de landbouwer die weidevogels in

meer weten over de bijzondere natuur in onze streek.

alle rust laat broeden op zijn graslanden, tot

Wij ondersteunen lokale verenigingen bij de organisatie van opleidingen,

de dorpsinwoner die een nestkast ophangt

activiteiten en evenementen rond natuur en landschap. Je kan bij ons ook

voor huiszwaluw. Ook jij kan bij ons terecht om

allerlei educatief materiaal ontlenen zoals verrekijkers, loupepotjes en

diersoorten in jouw omgeving te beschermen!

thematische koffers.

Antwerpen, gevormd door Schelde en Durme.
Langs beide rivieren vind je unieke zoetwaterslikken
en rietschorren, uitgestrekte graslanden, oude
rivierarmen en talrijke waterplassen en vijvers.
… is een samenwerking tussen verschillende overheden
en lokale verenigingen actief rond natuur en milieu,
landbouw, jacht, toerisme en recreatie.
… wil elke inwoner van zijn werkingsgebied actief
betrekken bij projecten rond natuur en landschap.
… wil elke inwoner en bezoeker overtuigen van
de waarde en de schoonheid van de natuur
en het landschap in de streek.
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Voor meer info: www.rlsd.be

