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Hooilanden in de Scherenmeersen
GELEGEN IN EEN DEELGEBIED VAN DE SIGMACLUSTER KALKENSE MEERSEN 
IN OVERMERE, BERLARE | VILDAPHOTO – YVES ADAMS



4. BYE BYE GAZON
Over de weldaad van een stukje 
gazon opofferen >>

7. EVOLUTIE
Over hoe het landbouwlandschap 
door de jaren heen veranderde >>

8. VOGELS IN NESTEN
Over hoe we onze prachtige 
weidevogels kunnen helpen >>

11. VLOEIMEERSEN
Over een typisch Scheldegebruik >>

12. OP WANDEL
Over de gratis route binnenin! >> 

13. REVIVAL
Over zeis versus bosmaaier >>

14. NATUUR & KLIMAAT
Over wonderlijke wetlands >> 

16. OVERAL MAAIEN
Over hoe landbouwers mee voor 
onze hooilanden zorgen >> 

19. DAGBOEK
Over wat collega Robbert doet  
als natuurmedewerker >>  

22. DE SCHELDE & IK
Over schapen hoeden in de 
Scheldevallei >>

Beste lezer,

Allereerst hoop ik van harte dat je de afgelopen tijd goed bent doorgeko-
men en ik wens je ook voor de komende weken en maanden veel goede 
moed en positiviteit. We bleven de afgelopen weken allemaal noodgedwon-
gen binnen maar toch genoten we in de mate van het mogelijke ook van de 
stralende lentezon. Een weids panorama over de velden, een verwilderd, 
soortenrijk stukje bos, een poel, een oud kapelletje,… (Her)ontdekte jij de 
afgelopen weken ook mooie plekjes dicht bij huis? 

Het thema van deze Landschapskrant is ‘gras’, want gras is zoveel meer dan 
een gladgeschoren gazon! Het kan een heel goed idee zijn om met de gras-
maaier weg te blijven uit een deel van je tuin en het gras gewoon zijn gang 
te laten gaan. Je spaart er jezelf niet alleen veel werk mee uit, je doet er ook 
de natuur een groot plezier mee, makkelijk toch? In deze Landschapskrant 
zetten we je op weg om (deels) afscheid te nemen van je gazon!

Verder lees je in dit nummer onder andere hoe biodiverse graslanden 
sterke partners kunnen zijn in onze strijd tegen de klimaatverandering en 
hoe belangrijk ze zijn voor onze weidevogels. We gaan ook dieper in op 
de rol van landbouwers bij het natuurbeheer in graslanden. Kortom, de 
Provincie Oost-Vlaanderen wil een klimaatbestendige provincie zijn en gras 
zal ons daarbij helpen, dat wordt helemaal duidelijk in dit nummer van de 
Landschapskrant!

Veel leesplezier en beste groeten,

 

Riet Gillis, voorzitter Regionaal Landschap Schelde-Durme
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en meer!

KONING DER WEIDEN.  
De grutto hoort als geen ander bij weidse, 

historische graslandgebieden met vochtige en 
kruidenrijke graslanden waar er een gezond 

evenwicht bestaat tussen natuur en extensie-
ve veeteelt. En de grutto hoort ook een beetje 

bij ons. Want terwijl het elders in Vlaanderen 
niet zo goed gaat met deze steltloper, groeide 

het eerste koppel dat in 1967 gespot werd 
in de Kalkense Meersen uit tot zo’n 40 à 45 

broedparen die intussen ook de omliggende 
graslandgebieden tussen Wetteren en Dender-
monde hebben weten te waarderen. Daarmee 

zijn de grutto’s in de Scheldevallei, en die van 
de IJzervallei, de enige die er de laatste 20 jaar 

in Vlaanderen zijn op vooruitgegaan.   RS



4

Weet je nog, die periode toen je tuin nog de allures had 
van een mistroostige bouwwerf? Met hopen aarde, los 
bouwmateriaal, allerlei spontaan ontkiemde bloemen en … 
jijzelf in de buurt, naarstig aan het klussen. Met je kinderen 
vlakbij, op onnavolgbare wijze geïnspireerd door zoveel 
chaos om hen heen.

En dan is het zover: het huis is plots klaar en het wordt 
tijd ‘om de tuin aan te leggen’. Alles wordt genivelleerd, 
het resterende bouwmateriaal wordt afgevoerd, er komt 
een omheining en het gazon wordt ingezaaid. En dan ook 
nog iets voor de kinderen: een speeltoren bijvoorbeeld, 
of een trampoline. Die staat al gauw in eenzaamheid te 
verkommeren. Buiten is het saai geworden. De straten zijn 
gevaarlijk. De onveiligheid groot. Binnen blijven dan maar.

En toch hebben onze kinderen kansen nodig om te bewegen, 
vrienden te ontmoeten, een plekje voor zichzelf te claimen, 
met risico’s te leren omgaan. En daarin is de natuur hun 
grootste boezemvriend. Alleen, de kinderen geraken niet 
meer tot bij de natuur. Ook wij volwassenen missen nabije 

stukjes groen om te onthaasten en te ontstressen. Hoog tijd 
om de natuur dichterbij te brengen, toch?

Op grote schaal zie je de beweging al: steden en gemeenten 
die inzetten op ecologisch beheerde parken met 
avontuurlijke speelplekken. Zoals het Rozekensbos in Aalst, 
het parkje in de Keistraat in Laarne en het in ontwikkeling 
zijnde speelbos in Sint-Niklaas. Ook scholen doen 
speelnatuur verrijzen vanonder hun verharde grijze koeren. 
Ze maken plaats voor prachtige hooilandjes, speelheuvels, 
klauterparcours en waterzones. 

Ook jij kan avontuur tevoorschijn toveren. 

Zónder dat kortgeschoren rustpunt in je tuin op te geven 
waarop je kinderen kunnen spelen, je tuintafel een plek vindt 
of je heerlijk in de avondzon je boek leest. 

Maar mét een bijzonder plekje erbij waar lokale fauna en 
flora zich thuis voelen en je kinderen hun hartje kunnen 
ophalen.

Ik wil meer avontuur!

door Ann Sels

Welkom in
de LIA-tuin! 
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Bye bye gazon



Hoe het voor ons begon

Ons eerste project rond speelnatuur op een school brengt ons terug naar 2012. 
De Schorre in Sint-Amands (1) had een riant buitendomein dat volledig was 
ingepalmd door gazon. Toen de kinderen mochten aangeven wat ze het allerliefst 
wilden, kozen ze met stip voor ‘Vrije Vliegers’ ofte vlinders, bijen, vogels, vleer-
muizen, kleine zoogdieren… Bezoekers die vanzelf naar je perceel komen als je dat 
natuurlijk en landschappelijk inricht. Vandaag gebeurt de wekelijkse maaibeurt 
enkel nog op het voetbalveldje en op de wandelpaadjes door het hooiland. De 
kinderen genieten er nu van een educatieve poel, boomgaard, speelbos, sneukel-
heg, wilgenhuttendorp, bijenhotel en enkele speelheuvels. En dat heeft een groot 
effect op hen. Zo merken de leerkrachten veel minder pestgedrag en verveling op. 

Hooilandjes krijgen sinds De Schorre altijd een plaats in onze ontwerpen, 
waarin we de wensen van kinderen, leerkrachten, directie en ouders harmonieus 
verzoenen met landschap en biodiversiteit. En dat gebeurt lang niet alleen op 
grotere domeinen of met intensieve begeleiding van A to Z. Met enkele instructies 
voor het participatietraject en een uitgetekend ontwerp klaarde het natuurteam 
van Basisschool Broeders Driegaaien in Sint-Niklaas (2) de klus helemaal zelf, op 
een oppervlakte van nog geen 900 m², in amper 1 schooljaar. Een knalprestatie!

Op het vlak van hooilanden is de LIA-tuin in Waasmunster (3) een echte topper 
gebleken. Als eerste ingreep zetten we in 2016 de graslanden om naar hooilanden. 
In 2018 telden noteerde Natuurpunt in haar studie ‘Expertadvies Wilde Bijen Ge-
stroomlijnd Landschap Barbierbeekvallei’ maar liefst 37 soorten wilde bijen. Goed 
voor een tweede plaats op 11 onderzochte plekken. Met dank aan: het voedsel-
arme karakter van de bodem en de diversiteit aan vegetaties!

Samen met de Provincie Oost-Vlaanderen willen we ook jouw school helpen 
vergroenen! Meld je aan via klimaatgezondespeelplaatsen@oost-vlaanderen.be

Hoe creëer je zelf een hooilandje?

1. Stop! Gebruik noch bemesting noch herbiciden.
2. Maai minder. Maai slechts tweemaal per jaar (de uitgangssituatie 

is bepalend voor het beste tijdstip in het voorjaar en het najaar). 
Kruidachtigen krijgen zo meer kansen.

3. Laat het maaisel niet liggen. Zo kunnen de opgenomen 
voedingsstoffen niet opnieuw in de bodem terechtkomen, wat de 
verarming van de bodem ondersteunt.

4. Kies het juiste werktuig. Hooilanden of bloemenvelden zijn niet 
zo eenvoudig te maaien met de klassieke grasmaaier. Investeer bij 
kleinere oppervlakten in een goede zeis of bosmaaier (zie ook p.13). 
Schaf voor grotere oppervlakten een eenassige trekker aan, eventueel 
met een maaibalk of trommelmaaier. Stel de machine goed af om 
bodemverstoring zo veel mogelijk te vermijden. 

5. Tip! Door bewust te kiezen voor streekeigen bomen en struiken,  
maak je je persoonlijke paradijsje helemaal ‘af’.

Raad nodig? Contacteer ons Natuurloket via robin@rlsd.be

Inspiratie voor elke tuin

Pimp je gazon | www.byebyegrass.eu
Grotere tuinen | www.velt.be • www.
rlsd.be > advies? > landschapsloket
Kleinere tuinen | www.natuurpunt.
be > acties voor een tuin vol leven 
• www.rlsd.be > gratis downloads 
> informatiebrochures > Meer 
biodiversiteit, meer plezier! 
Scholen | www.oost-vlaanderen.be/
leren/onderwijs/klimaatgezonde-
speelplaatsen.html • www.rlsd.be >  
wat > educatie
Speelnatuur | www.springzaad.be • 
www.rlsd.be > wat > educatie
Pesticidenvrij | Particulieren - www.
zonderisgezonder.be • Professionals - 
www.facebook.com/ 
groups/groeistof
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Wil je de daad bij het woord voegen en meer vlinders 
en bijen naar je tuin lokken, lees dan vooral eerst het 
volgende:

1. Afwisseling loont

De plekjes waar ze hun eitjes zullen deponeren kiezen 
vlinders met de allergrootste zorg. Neem nu mevrouw 
oranjetipje: haar favoriete plantje (de pinksterbloem) moet 
zonnig en beschut staan, liefst groot en opvallend zijn en 
nog veel gesloten bloemknoppen hebben. Er is vlakbij 
ook een veilige verstopplaats nodig voor de cocon, net als 
voldoende voedsel voor de weldra hongerige rupsen. 

Eens volgroeid, zal het vlinderrupsje in de vegetatie omhoog 
kruipen en zich à la Tarzan aan een zelfgesponnen draadje 
tot bij wat bramen, ruigtekruiden of struikgewas slingeren. 
Goed gecamoufleerd als pop is het tijd om te overwinteren. 
Uit dat ruige hoekje komt dan in het voorjaar het oranjetipje 
tevoorschijn. De zoektocht naar die lieflijke pinksterbloeme-
tjes kan weer herbeginnen. 

DAAROM DEZE TIP! Afwisseling tussen een eigen hooilandje 
(p.5) en een inheemse struik met wat ruige vegetatie 
errond (die je slechts om de paar jaar maait en afvoert) is 
een prima start om volwassen juweeltjes én onvolwassen 
tarzannetjes van voedsel en schuilplekken te voorzien. 

2. Denk aan de toekomst

Vertrek je van braakliggende grond, een puinhoop na ver-
bouwing of een tabula rasa, dan kan het zinvol zijn om een 
zaadmengsel in te zaaien. Maar bezint eer ge begint… Kies 
enkel voor eenjarige mengsels en dus een ‘bloemenakker’ 

als je van plan bent de bodem elk jaar opnieuw te verstoren 
en in te zaaien. Bij een meerjarig mengsel volstaat het je 
‘bloemenweide’ eenmalig te maaien in het najaar en het 
maaisel af te voeren. 

DAAROM DEZE TIP! Als je al begroeiing met kruiden zoals 
smalle weegbree, klavers, veldzuring, … en verschillende 
grassoorten hebt, weet dan dat je met ecologisch beheer 
(zie eigen hooilandje op p.5) een veel waardevollere spon-
tane vegetatie kan verkrijgen die ook nog eens op lange 
termijn standhoudt. Bermen zijn hier typische voorbeelden 
van. Wist je dat de gewone paardenbloem met haar vroege 
bloei, universeel stuifmeel en rijkelijk nectaraanbod een 
echte weldaad is voor bijen en vlinders? 

EN DEZE! Welke vorm – een bloemenakker, bloemenweide 
of hooilandje – het ook wordt, vergeet niet dat biodiversiteit 
tijd nodig heeft en je het beheer dus consequent moet 
volhouden om kwetsbare soorten echt vooruit te helpen.

3. Koop kritisch

Laat je vooral niet verleiden door de carnavaleske 
bloemenmengsels met felgekleurde, naar menselijke idealen 
doorgeselecteerde en vaak uitheemse soorten. Aan insecten 
hebben ze amper iets te bieden en vaak bedreigen ze zelfs 
onze al zo fel geplaagde streekeigen biodiversiteit. 

DAAROM DEZE TIP! Kies je leverancier en product 
(biologisch/gifvrij, GMO-vrij, indien mogelijk streekeigen) 
met zorg. Ga te rade bij kenners of informeer je goed. 

 
Zijn meer tips welkom? Contacteer robin@rlsd.be

door Robin Van Heghe
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Ik wil bijen en vlinders helpen!
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In de schaduw van de fruitbomen. Buiten de beek- en 
riviervalleien zag je tot en met de Eerste Wereldoorlog in onze streek enkel 
grasland vlak aan boerderijen. Hier beheerde elke landbouwer zijn weide, 
dikwijls gecombineerd met een hoogstamboomgaard. Zo kon het vee van 
de boerderij altijd eens buiten: het paard, enkele koeien en toen ook de 
varkens.

Fiere stapels. Hooi werd bewaard op de hooizolder of in een hooimijt: 
een grote, meestal ronde, zorgvuldig gestapelde hoop hooi die veel hoger 
kwam dan de tijdelijke hooistapels op dit schilderij. Een mooi opgebouwde 
hooimijt getuigde van de stielkennis en de weelde van de boer. Geen 
wonder dat familiefoto’s (zoals op p.11) dikwijls werden genomen met de 
hooimijt op de achtergrond! 

Op wandel met de koeien. Lange tijd bestond het grootste 
deel van het landbouwgebied uit akkerland. Anders dan nu werden de 

perceelsranden over een breedte van enkele meters niet bewerkt. Daardoor 
konden er allerlei grassen en kruidachtige planten groeien. Deze stukken 

werden meestal begraasd, begeleid door ‘koewachters’: een typisch klusje 
voor de kinderen van de boerderij.

Van akker naar  
weide en terug. 

 Na de Eerste Wereldoorlog werden alsmaar meer akkers omgevormd tot 
weiland. Tegenwoordig maken we een omgekeerde beweging mee. Het 

aantal koeien dat het hele jaar op stal staat is namelijk toegenomen. 

Jachtgebied. Terwijl hun natuurwaarde minder opvalt dan bij bloei-
ende hooilanden, kunnen weiden toch soortenrijk zijn. Zwaluwen en vleer-
muizen worden er bijvoorbeeld aangetrokken door de rond uitwerpselen 
dartelende insecten. Steenuilen en torenvalken komen er dan weer jagen 
op muizen. Die vinden, net als vele insecten, trouwens meer beschutting in 
weiden dan in hooilanden. Grazende dieren slaan immers al eens een on-
smakelijk stukje groen over, terwijl hooilanden volledig gemaaid worden. 
 
‘Co-grazing’. Had een individuele gebruiker in de middeleeuwen de 
eerste snee gemaaid en gehooid, dan waren de andere inwoners van het 
dorp er welkom om hun vee te laten grazen.

1

2

3

4

5

EEN DUIK IN HET VERLEDEN VIA DE KUNSTWERKEN VAN EMILE CLAUS (1849-1924): 
1. BOOMGAARD IN DE LENTE 2. KOEWACHTERTJES BIJ AVONDGLOREN 3. HOOIBERG 
4. OCHTEND VELDWERK IN OKTOBER 5. MIDDAG LANGS DE RIVIER 

door Jan Maertens  
& Lies Vervaet
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Hoe het platteland veranderde
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Vanaf half maart 
kan je hen weer 

luidruchtig 
aan het werk 
zien wanneer 
de mannetjes 

hun territorium 
afbakenen en 
een vrouwtje 

proberen  
te versieren. 

 
De kievit voert een hoekige 
baltsvlucht uit terwijl hij zijn 

typische zang laat horen 
die doet denken aan een 
elektronisch geluidje. De 

grutto roept energiek zijn 
eigen naam en gooit zich 

schoksgewijs van de ene op 
de andere zijde in de lucht. 

Na een steile vlucht naar 
beneden houdt het mannetje 

zijn witte ondervleugels 
enkele seconden omhoog, 

een teken dat dit stukje van 
hem is! Naast kievit en grutto 

zijn er nog tal van andere 
weidevogels die je mogelijks 

al eens spotte: scholekster, 
graspieper, veldleeuwerik, 

gele kwikstaart en 
verschillende eendensoorten 
zoals slobeend, kuifeend en 

zomertaling.

door Robbert Schepers

Weidevogels

WIE IS WIE? 
1. SLOBEEND 2. PAAPJE 3. ROODBORSTTAPUIT 

4. GRUTTO 5. KIEVIT 6. ZOMERTALING  
7. GRASPIEPER 8. VELDLEEUWERIK  

9 & 10. SCHOLEKSTER 11. KIEVITSJONG

W
ES

LE
Y
 P

O
EL

M
A
N

W
W

W
.V

O
G
EL

FO
TO

S.
N
L

H
O

M
E.
P
LA

N
ET

.N
L 

- 
N
IC

O
 L

IM
M

EN
.J
P
G

W
ES

LE
Y
 P

O
EL

M
A
N

V
IL

D
A
P
H
O

TO
 -
 Y

V
ES

 A
D
A
M

S

 1

 7

 4

 2

 8

 5

W
W

W
.V

O
G
EL

FO
TO

S.
N
L

P
IX

A
B
A
Y
 -
 K

EV



Vogels in nesten
Weidevogels nestelen graag in vochtige, kruidenrijke hooilanden in uitgestrekte, 
laaggelegen graslandgebieden. Een biotoop dat steeds zeldzamer wordt. 
Bovendien maakt hun levenswijze op de grond hen extra kwetsbaar. Enerzijds 
voor roofdieren, anderzijds voor werkzaamheden op het land, zoals het maaien 
van gras. Een helpende hand is dan ook meer dan welkom.

Vorig jaar nog becijferde het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) dat het 
aantal grutto’s, vaak gezien als de vaandeldragers der weidevogels, in Vlaanderen tot een 
luttele 715 broedparen daalde in 2017-2018. Met andere weide- en akkervogels is het 
niet veel beter gesteld. Gelukkig reiken heel wat partijen hen een helpende hand! 

Wat kan jij doen?

 y Overheden en natuurorganisaties kunnen op hun gronden specifiek beheer voeren 
voor weidevogels door de openheid van graslandgebieden te optimaliseren, hoge 
voorjaarsgrondwaterstanden in te stellen (zodat de vogels voldoende voedsel vinden) 
en na 22 juni te maaien (zodat de jongen veilig grootgebracht kunnen worden). 

 y Landbouwers kunnen van binnen naar buiten maaien met aangepaste snelheid om 
maaislachtoffers te voorkomen (p.16). Op akkers kunnen nesten gespaard worden, 
eventueel in samenwerking met vrijwilligers. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 
heeft op dit vlak enkele beheerovereenkomsten in de aanbieding.

 y Particulieren kunnen boeren helpen bij de lokalisatie en bescherming van deze 
vogels.

Wat doen wij?

Met steun van Provincie Oost-Vlaanderen en Natuur en Bos van de Vlaamse overheid kon 
ons Regionaal Landschap zich gedurende 10 jaar (2008-2018) inzetten voor weidevogels 
in de Kalkense Meersen. Om weidevogels de kans te geven hun jongen ongestoord groot 
te brengen, kregen landbouwers een vergoeding om het maaien van graslanden uit te 
stellen tot na 15 juni. Op sommige plaatsen speuren vrijwilligers nog steeds akkers af naar 
kievitsnesten, zodat die in samenwerking met de landbouwers gespaard kunnen worden 
tijdens de bewerking van akkers. Voor zo’n weidevogelvriendelijk beheer voorziet ook de 
Vlaamse Landmaatschappij in bepaalde gebieden een vergoeding voor landbouwers.  

Vragen over weidevogels? Contacteer robbert@rlsd.be 

Graasweide.  
Een grasland dat uitsluitend begraasd wordt. 
Hooiland.  
Een grasland dat uitsluitend gehooid wordt, vaak gaat het om vochtige 
percelen die niet geschikt zijn als weiland. 
Hooiweide.  
Een grasland dat gehooid wordt en ook als weiland gebruikt wordt zodra  
de bodem droger is. 
Akker.  
Een stuk bewerkte landbouwgrond waarop gewassen  
zoals graan verbouwd worden.
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Kuikens redden met een drone
 
Het grootste probleem bij het beschermen van weide- en akkervogels?  
De nesten vinden! “Zelfs van dichtbij zie je ze vaak niet eens: ze zitten erg  
goed verstopt, met eitjes in camouflagekleuren”, zegt Wannes Dermout,  
die er dit voorjaar op uittrekt met zijn drone en warmtebeeldcamera.

Met een drone vliegen en de natuur helpen: met zijn project ‘Vogels in nesten’ weet 
Wannes zijn beide passies te combineren. De techniek vond ingang in Nederland, en nu 
ook in België. Na een intensieve crowdfundingcampagne is het tijd voor het echte werk. 
De warmtebeeldcamera is geleverd (mits enige Corona-vertraging), het papierwerk om 
te mogen vliegen is in orde en de softwarekennis is verwerkt. 

“Het is mijn bedoeling om alle nestlocaties op termijn digitaal raadpleegbaar te 
maken via een platform”, vertelt Wannes. “In de eerste plaats voor landbouwers, 
zodat ze op een eenvoudige manier kunnen nagaan of er weide- of akkervogels op hun 
percelen broeden. Natuurverenigingen en anderen kunnen hen dan helpen om de 
kuikens veilig te laten grootbrengen.”

Wannes liep eerder al mee in Nederland en finetunede zijn skills in eigen tuin, met 
her en der verstopte kommetjes warm water en kippeneieren. “De grootste uitdaging 
wordt de snelheid waarmee ik alles moet uitvoeren”, bedenkt hij. “De tijd waarin 
de grond kouder is dan de nestjes beperkt zich immers van even voor zonsopgang tot 
maximum een uurtje erna. Op een bewolkte dag krijg ik wat meer tijd.”

Dit voorjaar staan Wannes' allereerste projecten op stapel met Natuurpunt, onder 
andere tussen de Schelde en de Leie en in de Getevallei. Ook andere organisaties 
toonden al interesse. Het project over 10 jaar? “Ik hoop dat de techniek gangbaar 
zal zijn en de software nog verder ontwikkeld is. En dat er heel veel broedkoppeltjes 
bijgekomen zullen zijn. Maar het is ook mijn wens dat er nog nauwer wordt 
samengewerkt door de verschillende landschapsactoren. Als natuurliefhebber valt het 
me op dat de diversiteit en het bodemleven er echt op vooruitgaan in gebieden waar 
die samenwerking goed verloopt. Ik zie het aantal akker- en weidevogels dan ook als 
een barometer voor het hele ecosysteem.” 

www.falcoflight.be/vogels-in-nesten 

Ook Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV), de belangenvereniging van jacht en 
jagers, is al langer overtuigd van het grote potentieel die drones bieden. HVV ziet 
de methode als een meerwaarde bij het ‘faunavriendelijk maaien’ (zie p.17), om 
maaislachtoffers van wilde fauna, waaronder patrijs, kievit, reekalveren en hazen, 
te voorkomen. Met een project, dit jaar ingediend, wil HVV het gebruik meer in-
gang laten krijgen in de Vlaamse jachtsector. Lokaal zijn al enkele jagers aan het 
experimenteren met deze techniek. 

HEB JIJ OOK EEN GOED IDEE om de natuur, het landschap, de beleving of de 
samenhorigheid in onze Scheldevallei te vergroten? Of wil je als bedrijf zulke ideeën 
financieel ondersteunen? Laat dan van je horen bij het pas opgerichte Streekfonds 
Oost-Vlaanderen. Wordt je project geselecteerd, dan krijg je begeleiding bij jouw 
crowdfundingcampagne. Na afloop verdubbelt het Streekfonds het opgehaalde 
bedrag met een maximum van 5.000 euro. Onze Scheldevallei kan er alleen maar 
mooier en leuker op worden! Meer info: stefanie.albers@streekmotor23.be

www.hvv.be



Tienvouden

Door op deze ‘gewonnen’ plaatsen hooi te oogsten, konden 
meer runderen en paarden gevoed en dus gehouden wor-
den. De extra mest liet dan weer toe meer akkergewassen 
te telen. Zo kon de voedselvoorziening voor de groeiende 
bevolking op peil gehouden worden. 
 
Bovendien bleek het hooi van zo’n uitzonderlijke kwaliteit 
dat bijvoorbeeld het Belgische leger, de rijkswacht en Bra-
bantse landbouwers speciaal naar Dendermonde trokken 
om de oogst van de Sint-Onolfspolder op te kopen. Het ver-
baast dan ook niet dat meersgrond de duurste landbouw-
percelen werden. Terwijl een hectare grond in de jaren 1850 
zo'n 1.000 tot 1.500 frank opbracht in Berlare, werd voor de 
vloeimeersen langsheen de Schelde per hectare 15.000 tot 
20.000 frank neergeteld. In de streek zijn er dan ook ver-
halen bekend van akkers die werden afgegraven om er een 
meers van te maken…

Te intensief

Hoewel het gebruik op sommige plaatsen bleef bestaan 
tot begin jaren 70, bijvoorbeeld in het Scheldebroek en 
het Aubroek in Zele en Berlare, verdween het vloeibeheer 
in Vlaanderen na de Tweede Wereldoorlog. Verschillende 
factoren hadden hierin een rol. Zo was vloeibeheer best 
arbeidsintensief. Vooral het onderhoud van de sloten vroeg 
veel energie. Daarnaast begon de vraag naar hooi gestaag te 
dalen. Maïs kwam op als alternatief veevoeder voor runde-
ren. Hun aantal groeide aan, dus was de productie van mest 

als meerwaarde voor de akkers ook al geen uitdaging meer. 
Bovendien raakte betaalbare kunstmest algemeen bekend. 
Verder deed de oprukkende watervervuiling natuurlijk 
geen goed aan deze eeuwenoude praktijk. Ook de waarde 
van het hooi zelf verminderde sterk. Zeker toen paarden in 
landbouw en transport vervangen werden door tractors en 
auto’s. 

Uiteindelijk verdween de openbare verkoop van hooi en ver-
loren de historische vloeimeersen hun economische land-
bouwwaarde. Terwijl hun hectareprijs ooit de hoogste was, 
is die vandaag gezakt tot de laagste. Heel wat Scheldemeer-
sen zijn vandaag als grasland behouden gebleven omdat de 
bodem te nat is voor een ander landbouwbeheer.

^^^ Foto uit de jaren 1950: de vier gebroeders Staes poseren 
bij een afgewerkte hooimijt op den hof van wel 7 meter hoog. 
Op de voorgrond zie je een ‘gaffel’ (hooivork) met een wilgen- of 
sparrenhoutensteel van ruim 4 meter. Sommige gaffels hadden 
stelen tot 6 meter! 
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Ken je de term ‘vloeibeheer’? Ooit maakte dit gebruik 
het hooi in onze streek tot ver buiten de regio gegeerd!

Eeuwenlang vond je in de streek van Dender, Durme en 
Schelde vooral hooilanden terug op laaggelegen gronden 
langs de rivieren. Deze ‘meersen’ (Oost-Vlaanderen) of 
‘beemden’ (Antwerpen) waren het resultaat van inpolderin-
gen: vanaf de late middeleeuwen werden ze drooggelegd 
met dijken. Enkel bij hoogtij mocht het Scheldewater tijdens 
het winterhalfjaar de polder via sluisjes en sloten binnen-
stromen, waardoor de bodem belangrijke voedingsstoffen 
vrijgaf, zoals fosfor. Dat stimuleerde dan weer de wortel- en 
jeugdgroei van planten in het vroege voorjaar.

Toen de Schelde 
ons hooi 

betoverde

11

Vloeimeersen

<<< Oud 
krantenknipsel 
uit De 
Volksstem, 
1916: 
aankondiging 
van de openbare 
verkoop van het 
te hooien gras, 
toen nog een 
waardevol goed.

door Jan Maertens



Weilanden, hooilanden, akkers, driesen, kouters, bossen… 
Door de eeuwen heen evolueerden onze behoeften en dus 
ook het gebruik van het land. Zo werd een nat weiland een 
akker die later een boomkwekerij werd. Ook de omgeving 
rondom het oorspronkelijke weiland evolueerde mee. Elke 
periode zette haar stempel op het landschap, bovenop de 
vorige. Zo ontstond een historische gelaagdheid en een 
landschap met veel variatie in gebruiken en structuren, 
die elk naar een andere periode uit onze geschiedenis 
verwijzen. Alles samen vormen ze als het ware een mozaïek, 
een mozaïek van historiek!

Eigen aan elk landschap is dat het continu in verandering 
is. Verandering is vaak vooruitgang, maar de historische 
ruggengraat van ons landschap vegen we beter niet uit. 
Veel van onze landschapselementen zoals bomen, hagen, 
dreven, … zijn immers ook herkenningspunten waarmee we 
sinds jaar en dag vertrouwd zijn. Bovendien is een mozaïek 

waarvan te veel stukjes verdwijnen later niet meer in elkaar 
te puzzelen. Dat geldt zowel voor de landschapskenmerken 
als voor de biodiversiteit die ermee gepaard gaat.

Met deze uitneembrochure >> nodigen we je uit om 
het mozaïeklandschap van Wetteren en Wichelen van 
nabij te bekijken... En overal vraagtekens bij te plaatsen! 
Snijdt de spoorweg het landschap doormidden? Lijken de 
perceelsgrenzen verder te lopen aan de andere kant van 
de weg? Waarom zijn net hier akkers gesitueerd? Staat het 
bos er al lang? Waar brengt die trage weg je naartoe en 
waarom...?

Trek stevige schoenen aan, volg zorgvuldig de 
wegbeschrijving en werp regelmatig een blik op 
het kaartje met de route zodat je zeker niets mist!

door Steffi Coppens
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Omdat het gras altijd groener lijkt… 
met een vleugje historiek erbij!

Erfgoed

Heb je al gehoord van de IOED Schelde-Durme? Met de oprichting van deze Intergemeentelijke Onroerend 
Erfgoeddienst leveren 9 gemeenten, aangesloten bij ons Regionaal Landschap, extra inspanningen voor 

hun archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed. Ze krijgen hierbij financiële ondersteuning van 
Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid en praktische hulp door een erfgoedcoördinator.  

Info: www.rlsd.be > wat > erfgoed > IOED of ioedscheldedurme@rlsd.be
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Wist je dat de zeis al meer dan 2.000 jaar gebruikt 
wordt om te maaien? Lange tijd was zijn broertje de 
sikkel de populairste. Vanaf 1800 tot kort na de Tweede 
Wereldoorlog beleefde de zeis haar gloriedagen. De 
doorbraak van de maaimachine, eerst voortgetrokken 
door een paard en vanaf de jaren 50 door een tractor, 
bracht daar verandering in. Voor kleinschalig werk viert 
de bosmaaier tegenwoordig hoogtij. Toch is ‘het oudje’ 
nog niet helemaal afgeschreven!  

7 redenen 
waarom 

een zeis beter 
is dan een 

bosmaaier!

1. Een zeis is goedkoper in aankoop en onderhoud.
2. Een zeis heeft geen brandstof nodig  

en is dus ecologischer.
3. Een zeis produceert geen ergerlijke decibels.
4. Een zeis is – met de juiste techniek – veiliger.

5. Een zeis is – met de juiste techniek – fysiek minder 
belastend (en dus langer vol te houden).

6. Een zeis laat je toe heel dicht tegen planten te maaien 
zonder ze te beschadigen.

7. Een zeis bezorgt je heerlijk ontspannende  
uurtjes in de tuin.

 
Regionaal Landschap Schelde-Durme organiseert elk 
jaar een gratis zeiscursus. Als Corona het toelaat, zal 
de eerstvolgende cursus in juni plaatsvinden in Leb-
beke. Wil je graag op de hoogte gehouden worden? 
Stuur dan vrijblijvend een mailtje naar info@rlsd.be 

De revival 
van een oudje

Zie meer met  
de erfgoedapp
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door Jan Maertens

Erfgoed op zak

Erfgoed opsnuiven zonder dat boek te raadplegen of 
het internet af te schuimen? Veel musea, verenigingen, 
steden en gemeenten gebruiken de erfgoedapp om 
jou meer te vertellen over topstukken en bijzondere 
erfgoedlocaties. Dat gebeurt via jouw eigen smartphone, 
ter plaatse!

Op pad in Wetteren en Wichelen

Download de app via de App Store (Apple) of 
Google Play (Android). Open de app wanneer 
je aan het station van Schellebelle vertrekt en 
klik op het kompas: kies de route ‘Historisch 

Landschap Wetteren-Wichelen’.

3 handige tips

1. De app werkt via gps-punten. Vergeet de locatie/gps-
functie van jouw smartphone niet te activeren.

2. Als je telefoon in slaapstand gaat, ontvang je geen 
meldingen meer van de app in de buurt van een 
erfgoedlocatie. Pas de instellingen op je telefoon aan 
zodat die niet automatisch vergrendelt.

3. Batterij sparen? Open de app enkel wanneer je het 
icoontje ziet in de brochure en je op deze plaats 
aangekomen bent. Klik op het kaarticoontje en 
vervolgens op het verhaalnummer.

Elders erfgoed verkennen? 

Dat kan! Open de app, klik op het kompas en ver-
volgens op de kaart. In onze regio (her)ontdek je 
het Boerenkrijgpark in Berlare en bewonder je de 

ijskelder van Opdorp vanbinnen terwijl je buiten 
staat. Ook andere wandel- en fietsroutes in de regio 

maken dankbaar gebruik van de erfgoedapp. Zo leiden de 
volksverhalenfietsroutes van Erfgoedcel Land van Dender-
monde je naar locaties waar je naar volksverhalen luistert 
die zich daar ooit hebben afgespeeld.

www.erfgoedapp.be

Zeisen
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Hoe gras en water 
samen wonderen verrichten

 

7 redenen waarom de Paardeweide zo bijzonder is 

1. Twee in een

De Paardeweide bevat niet één maar twee totaal verschillende biotopen. Aan de westkant 
strekken zich hooilanden uit die enkel bij stormweer onder water komen te staan. In het 
oosten ligt een gebied dat via een sluis dagelijks onder water wordt gezet en gekenmerkt 
wordt door open water en ondiepe zones met rietvegetatie. Dat levert erg verschillende 
begroeiing op, met een brede variatie aan bezoekers tot gevolg!

2. Bloemenpracht

In het voorjaar kleuren dotterbloem (foto), pinksterbloem en echte koekoeksbloem de 
hooilanden in het westelijk deel impressionistisch geel, roze en wit. Weidevogels zoals de 
grutto en kievit genieten er met volle teugen van, net als typische hooilandvlinders zoals het 
oranje (foto) en bruin zandoogje. In het oostelijke deel imponeren ‘s zomers de paarse tinten 
van de grote kattestaart, een typische plant voor rietlanden en waterkanten. Vlinders, maar 
ook wilde bijen en hommels komen hier maar wat graag nectar en stuifmeel tanken.
 

3. Vissen nemen de trap

Terwijl het Scheldewater tweemaal daags het oostelijke deel van de Paardeweide 
binnenstroomt, glippen de vissen vlijtig mee. “Bot en paling, maar ook spiering, fint 
en zeebaars komen zo regelmatig op bezoek. Terug zwemmen naar de Schelde is geen 
probleem dankzij een ingenieuze trap die het waterniveauverschil overbrugt tussen Schelde 
en Paardeweide”, vertelt initiatiefnemer Dominiek Decleyre, projectleider van de cluster 
Kalkense Meersen bij Natuur en Bos van de Vlaamse overheid.

In onze Scheldevallei tref je heel wat ‘wetlands’. Logisch, want ze ontstaan op de grens tussen land en water.  
Ofwel in de vorm van natte graslanden of als een combinatie van open water, rietland en elzenbroekbossen.  

Het Sigmaplan koestert de ‘sponsfunctie’ van wetlands: ze houden overtollig regenwater langer op in natte periodes 
en geven het vertraagd af in droge periodes. Maar ze hebben nog veel meer in hun mars! 

door Jan Maertens
Lise Neirinckx

Eva Galle
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Sigmagebied  
van 85 hectare, 

gelegen in de cluster  

Kalkense Meersen,  

in gemeenten Berlare 
en Wichelen
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Wetlands



4. Zeldzame vogels

Geen wonder dat vogelliefhebbers zo graag 
naar dit plekje trekken: je kan er wel 140 
verschillende vogelsoorten spotten! Visetende 
watervogels zoals lepelaars, futen en reigers, 
inclusief de zeldzame roerdomp (foto). Maar 
ook zwaluwen, andere zangvogels, steltlopers 
en eenden. Deze drukte trekt op haar beurt 
veel roofvogels aan. Wat een schouwspel! 

5. Blik op het verleden

In deze regio lieten landbouwers de hooilan-
den tot begin de jaren 70 elke winter doelbe-
wust bevloeien met Scheldewater. Waarom 
ze dat deden lees je op p.11. Deze techniek 
hertekende het landschap tot een kleinscha-
lig lappendeken van hooilanden en sloten. 
Een tafereel dat je op deze plek nog steeds 
kan terugvinden! Ook vandaag gaan lokale 
landbouwers hier trouwens aan de slag: ze 
maaien er nog steeds de hooilanden. 

6. Vereende krachten

Al bijna 30 jaar werken natuurverenigingen 
vzw Durme en Natuurpunt hier samen aan 
rijkere natuurwaarden. Andere partners 
helpen regelmatig een handje, zoals ons 
Regionaal Landschap, dat mee de openheid 
van het gebied bewaart. Vanaf 2010 stak ook 
de overheid een tandje bij: het Sigmaplan 
deed zijn intrede, waarmee de biodiversiteit, 
de veiligheid (bescherming tegen overstro-
mingen) en toegankelijkheid een verdere 
boost kregen. Tal van instanties en vrijwilligers 
blijven het goede werk hier voortzetten.

7. Natuurlijke schokdemper

De Paardeweide is een van de vele over-
stromingsgebieden die binnen het Sigma-
plan werden ingericht. Enkel bij extreme 
weersomstandigheden overstroomt de 
overloopdijk. Dat gebeurt meerdere 
keren per jaar, met name in de ‘stormpe-
riode’ van circa oktober tot maart.
 
Door water op te vangen en vast te 

houden, verlaagt deze klimaatbuffer de 
pieken op bekkens, rivieren en beken in 
natte periodes. Zo worden overstromingen 
op ongewenste plaatsen voorkomen. Bo-
vendien kunnen deze waterrijke gebieden 
veel koolstof opslaan (tot wel 30 % van 
alle koolstof op het land, volgens WWF) 
en het water zuiveren van vervuiling. 

Niet toevallig vroeg WWF tijdens World 
Wetlands Day (02.02.2020) nog aandacht voor bijzondere 
gebieden als deze. Natuurpunt tipte investeren in deze wet-
lands zelfs als een van de zeven prioriteiten voor een sterker 
klimaatbeleid. Het becijferde ook dat Vlaanderen in de af-
gelopen 50-60 jaar 75 % van zijn wetlands verloor, inclusief 
natte graslanden. Het is dan ook goed nieuws dat zulke 
gebieden in onze Scheldevallei extra ruimte krijgen dankzij 
het Sigmaplan. Onder andere voor de Paardeweide kregen 
uitvoerders De Vlaamse Waterweg nv en Natuur en Bos de 
‘Working with Nature’-award uitgereikt op een internatio-
naal congres rond watergebonden infrastructuur. 

www.natuurenbos.be/paardeweide-paardebroek •  
www.sigmaplan.be/nl/projecten/cluster-kalkense-meersen 

• www.natuurpunt.be • www.vzwdurme.be • ww.wwf.be

Sigmagebieden van dit type tref je ook nog op andere 
plekken in onze Scheldevallei, namelijk in de Polders van 
Kruibeke, de Durmevallei (het Weijmeerbroek in Waas-
munster, Bulbierbroek in Hamme), Berlare (Wijmeers 1) 
en andere delen van de cluster Kalkense Meersen 
(Berlare, Laarne, Wetteren, Wichelen). Het Europese 
project LIFE Sparc helpt om het Sigmaplan verder uit te 
rollen in Bornem, Dendermonde, Hamme, Temse en 
Waasmunster. Hier vind je andere soorten Sigmagebie-
den met een bijzondere waarde voor natuur, veiligheid 
en recreatie. Kom je kennismaken tijdens een wandeling 
of andere activiteit? Info: www.life-sparc.eu 

Wist je dat de Paardeweide deel uitmaakt 
van Kalkense Meersen Donkmeer? Een 
prachtig gebied in het spoor van de 
Schelde vol oude meanders, rivierduinen, 
open vlaktes, bos, bloemen en erfgoed. 
Om ervoor te zorgen dat de natuur 
zich hier helemaal kan ontplooien en 
jij daar ten volle van kan meegenieten, 
bundelen Berlare en buurgemeenten 

Laarne, Wetteren en Wichelen sinds 2018 
de krachten. Ook wij dragen hier graag ons 
steentje toe bij. Kalkense Meersen Donk-
meer is immers een van de vele troeven 
van Rivierpark Scheldevallei!
www.rivierparkscheldevallei.be 

D
E 

V
LA

A
M

SE
 W

A
TE

R
W

EG
 N

V
D

E 
V
LA

A
M

SE
 W

A
TE

R
W

EG
 N

V
V
IL

D
A
P
H
O

TO
 -
 Y

V
ES

 A
D
A
M

S
V
IL

D
A
P
H
O

TO
 -
 J

ER
O

EN
 M

EN
TE

N
S

STORMTIJ

NORMAAL



Landbouw

Wist je dat landbouwers verschillende natuurlijke graslanden helpen beheren? 
Ze kunnen een prima aanvulling zijn voor hun productiegraslanden. Benieuwd waar onze 

landbouwers zoal aan de slag gaan?

Overal aan de slag

16

Bij natuurverenigingen

Natuurpunt Scheldeland bijvoorbeeld heeft 120 hectare 
aan natuurgebieden in beheer. “Het grootste deel daarvan 
wordt beheerd door lokale landbouwers”, getuigt Kristin 
Van de Velde, conservator van Kalkense Meersen. “Zij zijn 
hier logische partners: de meersen zijn echte boerennatuur! 
Landbouwers maaien en hooien hier al eeuwen. Bovendien 
is het kruidenrijke hooi dat van deze graslanden komt erg 
gegeerd. De landbouwers krijgen dat hooi. In ruil gebruiken 
ze geen mest of pesticiden en maaien ze niet voor juli. Zo 
vermijden we dat de nesten van kievit en grutto, die op de 
grond broeden, onder de maaibalk verpletterd worden. 
Bovendien krijgen bloemen de kans om zaad te vormen en 
zich te verspreiden. Een win-winsituatie voor landbouwers 
en natuur.”

www.natuurpunt.be/ 
de-helden-van-de-boerennatuur

Bij jagers

Landbouwers hielpen ons Regionaal Landschap binnen 
het project ‘Kruidenrijk grasland’ (2016-2017, met steun 
van de Vlaamse overheid – Departement Omgeving) 
de voedingswaarde van bodem, vegetatie, hooi en 
kuilgras te onderzoeken op zes natuurpercelen van vzw 
Durme in Berlare en Zele. De resultaten bevestigden de 
meerwaarde van dit hooi voor veehouders. Omdat er door 
de bodemverschraling jaar na jaar minder gras geoogst 
kan worden, was het ook belangrijk om de evolutie van de 
opbrengst te evolueren. Berekeningen tijdens de looptijd 
van het project toonden aan dat de gemaakte kosten en 
opbrengsten in de meeste gevallen in balans zijn. 

Ook het belang van kruidenrijk grasland voor de jacht werd 
in de kijker gezet. “Uit de tellingen die jagers regelmatig 
houden blijkt duidelijk dat kruidenrijk grasland een 
onmisbaar biotoop is voor veel wildsoorten zoals haas, 

door Eva Galle
Jan Maertens

Robbert Schepers
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fazant, patrijs en wilde eend, wiens kuikens de insecten 
nodig hebben als basisvoedsel”, verduidelijkt collega 
Robbert Schepers, medewerker natuur. “Bovendien vindt 
het wild hier goede schuil- of voortplantingsplaatsen.”

Hebben jagers graslanden in beheer, dan werken zij veelal 
met een uitgestelde maaidatum en doen ze daarbij vaak 
een beroep op lokale landbouwers. Wist je dat landbouwers 
en jagers nog meer gezamenlijke inspanningen leveren? Zo 
werkte Hubertus Vereniging Vlaanderen samen met enkele 
partners uit de landbouwsector een actie uit rond ‘fauna-
vriendelijk maaien’ (PDPO ‘Zot van pAtrijs’). Voornaamste 
boodschap: wie met een wildredder omgekeerd maait, van 
binnen naar buiten (zie illustratie), drijft het wild naar buiten 
en kan het aantal maaislachtoffers tot 90 % doen dalen!

Bij overheden en organisaties

“Sommige gemeenten besteden het beheer van hun 
wegbermen uit aan lokale landbouwers, zoals Beveren. 
Anderen schakelen landbouwers specifiek in voor de 
veiligheidsmaaibeurten van kruispunten”, vertelt Mathias 
D’Hooghe van Agrobeheercentrum Eco². “In Limburg lenen 
landbouwers ’s zomers hun runderen uit om wachtbekkens 
voor dichtgroeien te behoeden.”

“Hier in de Scheldevallei kan onder meer Natuur en Bos 
van de Vlaamse overheid op lokale landbouwers rekenen. 

Ook ik wil kruiden!

Wist je dat kruidenrijk grasland en hooi ook 
interessant zijn voor paardeneigenaars? Paarden 
hebben andere voedselbehoeften dan runderen 
en hebben meer baat bij een structuurrijke, 
vezelrijke en dus gevarieerde vegetatie die arm is 
aan eiwitten en suikers. Omdat te veel eiwitten 
en suikers tot koliek en hoefbevangenheid leiden, 
bestaat de ideale paardenweide uit verschillende 
grassoorten én kruiden. Bovendien krijgen 
paarden meer beweging terwijl ze zoeken naar 
hun favoriete kruid op de weide. Kruiden wortelen 
dieper dan gras en halen zo andere vitaminen, 
mineralen en sporenelementen naar boven. 
Paarden die een kruidenrijk eetpatroon hebben, 
blijken dan ook minder nood te hebben aan (dure) 
voedingssupplementen. De diepere doorworteling 
zorgt niet alleen voor een betere bodemstructuur 
waardoor de waterhuishouding verbetert, maar 
draagt ook bij tot een natuurlijke bemesting van het 
grasland. Via het project ‘Paard en het Landschap’ 
kan je hierover gratis en vrijblijvend advies krijgen. 
In bepaalde gevallen zijn subsidies ook mogelijk. 

Dit PDPO-project geniet financiële steun van 
Europa (ELFPO – Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling), de Vlaamse overheid 

en de Provincie Oost-Vlaanderen.
Info: katrien@rlsd.be of 09 210 90 59.

Ieder diertje zijn pleziertje

Iedere soort grazer heeft zijn eigen patroon: er 
bestaan ‘grazers’ zoals runderen, paarden en scha-
pen (eten alles voor de voet weg), ‘snoeiers’ zoals 
reeën (zoeken hun voedsel zorgvuldig uit met een 
voorkeur voor licht verteerbaar eiwitrijk voedsel, 
zijnde met een laag gehalte aan vezels). Een nadeel 
bij snoeiers is dat ze ook verlekkerd zijn op de jonge 
boompjes van een bosaanplant… In dat geval is 
afscherming van de boompjes nodig. Soorten zoals 
ezels, herten en geiten houden het midden tussen 
deze twee types.
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WWW.HVV.BE/INFO/PROJECTEN/ZOT-VAN-PATRIJS

door Katrien Devriendt

door Jan Maertens

Dit filmpje van de Hubertus Vereniging 
Vlaanderen en partners gaat dieper in op 

fauna-vriendelijk maaien.

Lees meer over het project 
‘Kruidenrijk Grasland’ in onze 

gratis brochure.



Wist je dat er een LOB // Loket Onderhoud Buitengebied bestaat dat gemeenten helpt bij het 
onderhoud van hun landschap? Bijvoorbeeld bij het beheer van graslanden en bermen, of van poelen, 

bomen(rijen) en trage wegen. Het LOB kan al deze elementen in kaart brengen, een werkschema 
voorzien met kalender, uitvoerders contacteren, de beheerwerken opvolgen, facturatie bijhouden, … 

Met deze ondersteuning willen Regionale Landschappen aangesloten besturen helpen om hun landschap 
in topconditie te houden. Een gigantische klus van grote waarde, want een goed beheerd landschap is 

een biodivers en dus mooi landschap! Info: www.rlsd.be > landschap of eliza@rlsd.be

Wist je dat De Vlaamse Waterweg nv al zes jaar met vijf 
lokale boeren samenwerkt om de steile dijken van het 
Sigmagebied ‘de Polders van Kruibeke’ te beheren? De 
natuur vaart er zichtbaar wel bij. Onder meer omdat deze 
boeren enkel uitrijden als de bodem dat toelaat. Dat is wel 
even anders bij gewone contractanten. Bovendien maaien 
ze op meerdere data, wat de biodiversiteit bevordert. 
Precies daarom onderzoeken we of en hoe we hier nog 
meer kunnen inzetten op gefaseerd maaien.”

Volgens Vlaanderen.be telt het Vlaamse wegennet 200 tot 
250 km² aan wegbermen. Ter vergelijking: de oppervlakte 
van alle erkende natuurreservaten in Vlaanderen bedroeg 
192 km² in 2018 (www.statistiekvlaanderen.be). Dat veel 
bermen en dijken vandaag ecologisch beheerd worden, 
is dan ook een opsteker voor de biodiversiteit. In de lente 
is het resultaat onmiskenbaar met bloemenrijke zones 
waarin heel wat zeldzame fauna en flora gedijen. Deze 
‘groene autostrades’ bieden planten en dieren bovendien 
gewaardeerde verbindingen tussen natuurgebieden. Ook wij 
mensen varen wel bij zoveel weelde: wist je dat een berm 
vol bloemen de monotonie doorbreekt en ongemerkt de 
aandacht van de weggebruiker verscherpt?

www.agrobeheercentrum.be
www.natuurpunt.be/pagina/dossier-bermen

Bij zichzelf

Het was al langer bekend dat kruidenrijk gras interessant is 
als voeder voor jonge runderen en ook voor melkkoeien die 
‘droogstaan’ (periode vlak voor het kalven). Maar kan het 
ook ingepast worden op moderne melkveebedrijven? 
“Recent onderzoek toont aan dat er geen negatief effect 
is op de melkproductie als 10 tot 30 % van de intensieve 
raaigraskuil vervangen wordt door kruidenrijk gras. Het 
effect op de conditie van de melkkoe is dan weer wel 
onmiskenbaar positief”, vertelt collega Jan Maertens, 
medewerker landschap. “Binnen het project ‘Agro Meats 
Nature’ (ILVO, 2017-2019) gingen we nog een stapje verder 
en onderzochten we mee in hoeverre het economisch 
haalbaar is om in te zetten op alternatieve rundvleesrassen 
op kruidenrijke graslanden.” 

Enerzijds bleek uit een enquête bij veehouders dat veel 
landbouwers al aan natuurbeheer doen en ook tevreden zijn 
over de kosten / baten van de natuurgraslanden. Ongeveer 
de helft gaf zelfs aan op zoek te zijn naar extra percelen. 
Anderzijds scoorde het ‘natuurvlees’ in twee tests heel goed 
bij 90 % van de deelnemers. Opsteker: ook toen dit vlees 
duurder bleek, werd niet teruggegrepen naar het ‘gewone 
vlees’. Er is dus wel degelijk een markt voor ‘natuurvlees’. 
Goed nieuws voor het vee en de kruidenrijke graslanden!

Lees meer over het 
project ‘Agro Meats 
Nature’ in deze gratis 
brochure van de Provincie 
Oost-Vlaanderen.
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Wat doe jij, Robbert Schepers?
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( 1 )  Als het weer een beetje meevalt, ga ik met de fiets naar het werk. 
Mijn route van Dendermonde naar Wetteren brengt me langs de 
Schelde en prachtige gebieden zoals de Paardeweide en de Kalkense 
Meersen. In de Paardeweide herstelden we vorig jaar de openheid van 
de graslanden zodat ze terug geschikt worden voor weidevogels zoals 
grutto en kievit. Door de overstromingen van begin maart lagen de 
graslanden er bovendien kletsnat bij, ideaal! Benieuwd of er dit jaar 
opnieuw grutto’s zullen broeden.

( 2 )  Vanuit ons Natuurloket geven Robin en ik advies over hoe je 
bijvoorbeeld de biodiversiteit kan verhogen op een terrein. Hier zijn we 

met collega Joris (hopcoördinator) op bezoek bij een landbouwer die een 
nieuwe droogloods aan het bouwen is voor lokaal gekweekte hop. In de 

nieuwe stal werden nestkasten voor mussen en vleermuizen ingebouwd. 
We bekijken of er nog meer maatregelen genomen kunnen worden. 

( 3 )  De laatste jaren richtten we via ons vleermuizenproject 
verschillende (ijs)kelders in als overwinteringsplaats voor vleermuizen. 
Samen met de stad Aalst bekijken we de toestand van deze inrichtingen 
en tellen meteen ook hoeveel vleermuizen er overwinterden. Eén van 
de deuren werd helaas al beschadigd door vandalen en zal dus hersteld 
moeten worden.   

 ( 4 )  Sinds 2019 hebben we als Regionaal Landschap ook aandacht voor 
lichthinder en lichtvervuiling. Nachtelijk kunstlicht heeft namelijk een grote 

impact op de biodiversiteit, het landschap en zelfs onze eigen gezondheid. 
Op de algemene vergadering van de collega’s van Regionaal Landschap  

De Voorkempen werd ik gevraagd om over dit onderwerp te komen spreken. 
Veel gemeenten tonen interesse aangezien minder verlichten niet enkel de 

omgeving ten goede komt, maar ook financieel een flinke besparing kan 
opleveren. 

( 5 )  Samen met de Antwerpse Regionale Landschappen organiseren 
we jaarlijks een groepsaankoop van zaadmengsels voor fauna-akkers. 
Dit zijn mengsels met bloemen en granen die ingezaaid worden 
op akkerranden om wat meer voedsel en schuilmogelijkheden te 
creëren. Goed voor heel wat dieren en planten dus. Dit jaar ontving ik 
bestellingen voor maar liefst 210 hectare aan fauna-akkers! 
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Colofon
#ikhouvanmijnstreek is een magazine van 

Regionaal Landschap Schelde-Durme 
en verschijnt 2 keer per jaar. Met 
de steun van de Provincies Oost-

Vlaanderen en Antwerpen zetten we 
ons samen met vele partners in voor 
landschap, natuur en erfgoed in 20 
gemeenten langs Schelde & Durme. 

Thuis ontvangen?
Stuur een mailtje naar info@rlsd.be 

met jouw naam en adres en ontvang dit 
magazine gratis bij jou thuis.

Meer nieuws?
Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief 

via www.rlsd.be > gratis downloads of volg 
ons op www.facebook.com/ScheldeDurme

Info
V.U. Stijn Van Belleghem, Markt 1, 9230 

Wetteren • Eindredactie & Realisatie 
Eva Galle (RLSD) • Druk op 100 % 

gerecycleerd papier, Drukkerij VD, 
Temse • Oplage 10.500 exemplaren • 

Depotnummer D/2020/12835/6 

Contact
Markt 1 

9230 Wetteren  
info@rlsd.be
09 210 90 50

Met dank aan
de Provincies Oost-Vlaanderen en 

Antwerpen, de Vlaamse overheid, Europa 
en onze 20 aangesloten gemeenten en 

steden voor hun financiële steun en 
de fijne samenwerking      . 

deze personen voor hun bijdrages aan de 
artikels in dit magazine: Michaël Crapoen, 

Evelien De Munter, Karel D’hooghe, 
Mathias Engelbeen, stagiair Michiel 

Janssens, Gert Michiels, fotograaf Wesley 
Poelman, Kristof Scheldeman, Mathias 
Vanden Bulcke, Kathleen Vanhuyse en 

Sarah Verhaegen.

Tot gauw?

klaar voor het klimaat

Meer info via www.rlsd.be
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Het landschap en jezelf in topconditie houden?  

Met een flinke portie gratis brandhout als beloning?

Knotbomen, hakhoutbosjes en houtkanten zijn van onschatbare waarde 
voor de natuur. Ze dienen als corridor waarlangs dieren zich verplaatsen, 
ze leveren voedsel in de vorm van stuifmeel, nectar, bladeren en bessen, en 
voorzien schuil- en nestelplaatsen voor allerhande dieren. Oude exemplaren 
hebben bovendien een grote erfgoedwaarde, denk maar aan oude 
hakhoutstoven of eeuwenoude knoestige knotbomen. 

Deze kleine landschapselementen hebben echter een regelmatig beheer 
nodig, willen we ze behouden in ons landschap. Afhankelijk van de boomsoort 
moeten knotbomen elke 5 tot 9 jaar geknot worden. Hakhoutbosjes en 
houtkanten worden gemiddeld elke 10 jaar afgezet tot op 10 à 30 centimeter 
van de grond. De lengte van hun kapcyclus is afhankelijk van de boomsoort, 
de groeisnelheid en de gewenste diameters van het hout. 

Dankzij het project Goed Geknot worden waardevolle kleine landschaps-
elementen in ons landschap gevrijwaard. Goed Geknot linkt eigenaars van 
dergelijke kleine landschapselementen aan vrijwillige houtzoekers, die 
deze bomen knotten en hakhoutbosjes en houtkanten gratis afzetten in ruil 
voor het brandhout. Zo worden deze van oudsher culturele elementen in 
ere hersteld en kunnen de vrijwillige houtzoekers zich verwarmen aan lokaal 
geoogst hout. Een win-win voor mens en natuur!

 
Het project heeft zoveel succes dat er in bepaalde regio’s meer hout 
wordt aangeboden dan er houtzoekers beschikbaar zijn. Wil jij graag 
(leren) knotten in jouw regio in ruil voor het brandhout en zo jouw 

steentje bijdragen aan natuur en landschap? Meld je aan via katrien@
rlsd.be of op 09 210 90 59. Info: www.goedgeknot.be

Knotters gezocht!

door Katrien Devriendt



“En dan kwamen ze in den beemd tusschen 
de tallooze hooioppers die fijn begoten 
waren met maanlicht. Zij wandelden 
door de fijne reuken van het hooi, en 
hunne bijeen gedrukte lichamen waren 
één schaduw op het afgeschoren gers.” 
(Pallieter en Marieke bij Felix Timmermans)

Herken je het? Kan je je het voorstellen? 
Ontelbare soorten kruiden en grassen 
die in het voorjaar subtiel de uitgestrekte 
graslanden kleuren … een stille, warme 
juli-avond na de drukte van het hooien … 
sprinkhanen raspen nog niet en de vogels 
worden zwijgzaam … Je ogen wennen 
aan de schemering. Je ademhaling op de 
achtergrond eist de aandacht nog niet op. 
En plots: de geur van hooi!

De ziel van de stervende halmen ervaren we 
als prikkelend zoet, bijzonder toch? Tijdens 
het drogen laten suikerketens in kleinoden 
zoals reukgras en rolklaver cumarine los, 
een streling voor ons reukorgaan. Zachte 
dravik vat dat dan weer letterlijk op. 
Graslanden zijn een feest voor de zintuigen! 
Duik erin en ontdek een fascinerende 
microkosmos, vol intieme duels om een 
plaatsje in het complexe evenwicht! 

Dat kwetsbare evenwicht maakt een 
zorgvuldig beheerd grasland tot een 
schatkamer vol biodiversiteit, allures 
van een regenwoud op zakdoekschaal. 
Vergeet dus de rijke geschiedenis van onze 
graslanden niet en help ze uit de schaduw 
van het bos te treden! En ga pallieteren, ma 
rieken ook, hé!   

Natuurhoekje
 
Omdat de toekomst van vele activiteiten onzeker is door het  
Corona-virus, namen we geen agenda op in dit nummer. Surf 
voor de recentste informatie naar www.rlsd.be en  /ScheldeDurme. 

 
Tuinsafari. Een vlinder, bloem of 
paddenstoel: de gratis app ObsIdentify 
(zowel voor Apple als Android) herkent in 
totaal 13.767 soorten uit de Benelux. Aan 
de slag gaan is simpel: download de app, 

maak een foto en snij ze bij voor een betere herkenning. Klik op de knop 
‘ObsIdentify’ en binnen enkele seconden verschijnt de naam van de 
soort op je scherm, mét aanvullende informatie. Lees meer op www.
natuurpunt.be. Heb je de smaak te pakken? Dan is waarnemingen.be, 
de grootste natuurdatabank van Vlaanderen, mogelijk iets voor jou. Typ 
in Google ‘Waarnemingen.be voor beginners’ en volg de gratis webinar. 
Eens onder de knie, kan je deelnemen aan mooie projecten zoals 
dat rond dagvlinders van Jurgen Couckuyt (pionier van sinusbeheer 
en ‘beroemde vlinderbeheerder’ uit Lokeren): www.phegea.org/
Dagvlinders/Projecten.htm 

 
Fietsen. Thuis moeten blijven 
is toch net iets leuker met 
mooie natuur om je heen. 
Gelukkig wonen wij in de prachtige 
Scheldevallei! Een gebied dat voor velen, 

zelfs voor inwoners, nog veel goed bewaarde geheimen heeft. De gids 
‘Overstromen’ van Toerisme Oost-Vlaanderen zet je alvast op de goede 
weg met 6 fietslussen, uitgestippeld op de fietsknooppuntnetwerken 
van Waas- en Scheldeland. Overstromen telt 108 pagina’s, kost 6 
euro en kan je kopen op www.tov.be/webshop. Ps: Genieten van de 
Scheldevallei vanuit je luie zetel? Bekijk dan de mooie plaatjes op de 
Facebookgroep ‘Parels langs de Schelde’. Of deel er je eigen moois!

Wetenschap. Met het project ‘INVRIVI@
HOME’ willen onderzoekers van Hogent  
nagaan welke boomsoorten en / of culti-
vars gevoelig zijn voor bladluizen en welke 
niet. Iedereen met een boom in de tuin kan 

zich registreren om deel te nemen. Je ontvangt thuis een pakketje met 
het nodige materiaal (incl. veldgids nuttige insecten) en de instructies. 
Zo leer je zelf allerlei beestjes kennen en help je zowel wetenschappers 
als natuur. Doe je mee? Surf naar www.hogent.be/projecten/invrivi 

Timmeren. Zin om een nestkast of een insectenhotel te maken? Op 
www.onzenatuur.be/jouw-natuur/natuur-in-je-tuin, www.velt.be en 
www.natuurpunt.be/pagina/help-de-dieren-je-tuin kan je de nodige 
inspiratie opdoen. Veel plezier!
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Hooi  
doet leven
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DAAR ZIJN 
DE LAMMETJES 

HET PROJECT 
‘BINNENSTE BUITEN’

Tegen de dartelheid van lammetjes kan weinig op. Men-
sen die anders volledig ingeduffeld voorbijkomen met hun 
neus naar de grond gericht, keuren plots met een open blik 
de omgeving en merken dan pas hoe mooi die wel is. Dus ja, 
ook ik verkies de lente boven de koude seizoenen. De scha-
pen daarentegen verdragen alles. Mensen denken vaak dat 
ze niet tegen de sneeuw of de brandende zon kunnen. Dan 
scheren ze hun schapen bij 30 graden en volle zon en krijgen 
die een zonneslag. Terwijl ze over perfect isolatiemateriaal 
beschikken: wol.

Zelf ben ik ook het hele jaar door buiten in de weer. Want 
schaapherder zijn is meer dan het idyllische beeld van ge-
filosofeer in het lange zomergras. Ik moet al mijn schapen 
minstens één keer per dag gezien hebben. Wie dieren heeft, 
heeft die immers 24 uur per dag. Stel dat er een schaap tus-
sen twee molshopen zou komen vast te zitten, op zijn rug, 
en dat het dier sterft omdat het niet meer recht geraakt? Of 
dat jonge schelmen de piketten van de flexibele omheinin-
gen hebben weggehaald om als ‘speer mee te gooien’? Pas 
op, ik heb ook al oudjes geweten die zo’n stok meenemen… 
om hun tomatenplanten te ondersteunen.
 
In onze familie was er altijd wel iemand schaapherder. Wil-
lens nillens is een herder vaak een beetje een dorpsfiguur. 
Zelf liep ik als kind ook al tussen de schapen bij mijn groot-
ouders. Mijn vader zag ik de herderij combineren met les-
geven. Ik was eerst ook leraar Nederlands en nadat ik mijn 

acteursdiploma behaalde, besloot ik hetzelfde te doen. Het 
biedt me een veilige buffer, én het zorgt voor afwisseling. 
Soms combineer ik het herderschap met het artistieke, zoals 
in het project ‘Binnenste Buiten’ met gedetineerden uit de 
Dendermondse gevangenis. Tussen de schapen plaatsten we 
vogelverschrikkers met T-shirts waarop de gedichten van de 
gevangenisbewoners stonden te lezen. Vaak straffe schrijf-
sels. Daar zijn veel mooie reacties op gekomen, ik heb zelfs 
mensen zien huilen. 

Ook dit jaar zal je mijn schapen aan het werk kunnen zien 
op de Sigmadijken langs Schelde en Durme, op de Grem-
bergse binnendijken en in natuurgebied de Roggeman in 
Hamme. Het gaat om oude lokale rassen zoals Houtlanders, 
Voskoppen en Mergellandschapen. Met hun slankere lijven 
zijn ze vaardig genoeg om zich op de taluds te begeven. Bo-
vendien hebben ze genoeg aan het magere gras van ecolo-
gisch beheerde percelen. 

Dat ik dit al jaren op dezelfde plaatsen mag doen is be-
langrijk, want de biodiversiteit doen toenemen vergt tijd, 
volharding en planning. Nu ja, een planning blijft natuurlijk 
maar overeind zolang het weer doet wat je ervan verwacht 
hé. Groeit het gras sneller of trager, is de bodem natter of 
droger, dan is bijsturing nodig. 

Mijn ‘seizoen’ startte begin april en loopt tot november. Ten-
minste, op papier. De natuur dicteert. Tot in de Scheldevallei? 

De Schelde & ik

Schaapherder 
Herman Verberckmoes

Herman Verberckmoes (49) uit Dendermonde runt al meer dan 20 jaar het bedrijf Her&Der, dat met biologische 
schapenteelt en extensieve begrazingsdiensten een gevarieerd grasland en landschap ondersteunt.
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#ikhouvanmijnstreek
JOUW FOTO IN DIT MAGAZINE EN DE BEELDATABANK VAN REGIONAAL LANDSCHAP SCHELDE-DURME? 

STUUR EEN MAILTJE NAAR INFO@RLSD.BE MET ALS ONDERWERP * POSTER *!



Met een uitgebreid programma aan activiteiten wilden we op zondag 21 juni samen  
met jullie feestvieren langs Schelde, Durme en Rupel. Maar een uitzonderlijk (Corona)jaar 
vraagt om uitzonderlijke maatregelen. En dus werken we volop aan een alternatief om op 

een veilige manier te kunnen genieten van de schoonheid langs het water.  
We houden je op de hoogte via www.hoogtijscheldevallei.be.

klaar voor het klimaat

DIT EVENEMENT IS 
MOGELIJK DANKZIJ 

DE BIJDRAGE VAN DE 
EUROPESE UNIE IN 

HET KADER VAN HET 
PROJECT LIFE SPARC

www.hoogtijscheldevallei.be
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