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LANDSCHAPSKRANT



Eind vorig jaar verwelkomden we de gemeente Oosterzele bij het Re-
gionaal Landschap Vlaamse Ardennen. Oosterzele ligt in het noorden 
van ons werkingsgebied, grenzend aan Gavere, Zottegem en Sint-Lie-
vens-Houtem. In en rond haar grondgebied lopen heel wat aantrek-
kelijke wandel- en fietsroutes. Die routes brengen je onder meer naar 
de mooie natuurgebieden die de gemeente rijk is, waarvan een aantal 
zoals ondermeer het Betsbergebos, het Gootbos en het Aelmoesenei-
ebos zelfs Europese bescherming genieten. Ze zijn zeker een bezoekje 
waard! Om je wandelingen nóg aangenamer te maken werkt het Regi-
onaal Landschap Vlaamse Ardennen samen met het gemeentebestuur 
aan een naamgevings- en bebordingsplan waarbij alle toegankelijke tra-
ge wegen een naam en, waar dit past in het landschap, ook een naam-
bordje krijgen.

Voor de inwoners van Oosterzele is deze landschapskrant wellicht de 
eerste kennismaking met onze VZW. Van harte welkom bij het Regionaal 
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Dag inwoner van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen
Het landschap. Het zit in de kern van het 
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen 
vervat. Niet alleen in de naam van onze vzw, 
maar ook in al wat we doen en waar we voor 
staan, staat het landschap en de zorg hiervoor 
centraal. Dat geldt voor alle 16 regionale 
landschappen in Vlaanderen, die zich stuk 
voor stuk volop inzetten voor natuur en 
landschap in hún regio. Dat centrale thema 
‘landschap’ zetten de regionale landschappen 
dit jaar extra in de verf, onder meer met het 
symposium ‘Landschappen voor het Leven’ 
in oktober. Maar onze Vlaamse Ardennen 
hebben binnen die Vlaamse landschappen 
toch een flinke streep voor. Daarom hebben 
we ons, samen met onze partners, met volle 
overtuiging kandidaat gesteld om met de 
Vlaamse Ardennen een Landschapspark 

te worden, een keurmerk voor regio’s met 
waardevolle natuur en een aantrekkelijk 
landschap. De uiteindelijke oprichting van 
zo’n landschapspark biedt unieke kansen 
voor de ontwikkeling van onze streek en kan 
een echte motor worden voor sectoren zoals 
recreatie, natuur, erfgoed, landbouw, wonen, 
bedrijvigheid en toerisme.  De eerste horde 
is hierbij al genomen:  we horen, samen met 
nog zes andere kandidaten tot de selectie 
waaruit uiteindelijk drie landschapsparken 
zullen voortvloeien. Wat zo’n landschapspark 
allemaal wel en niet inhoudt, en hoe dat ook 
voor jou van belang kan zijn lees je verder in 
deze landschapskrant. We zetten alvast alles 
op alles om deze unieke kans voor onze regio 
in realiteit om te zetten!

Koen
Roman

Voorzitter

Walter
Roggeman

Ondervoorzitter
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 WELKOM OOSTERZELE
Landschap Vlaamse Ardennen! Vanaf nu valt de landschapskrant twee 
keer per jaar in je brievenbus. Wil je tussendoor ook op de hoogte blij-
ven? Dat kan! Volg ons via www.facebook.com/RLVlaamseArdennen. 
Daarnaast vind je op www.rlva.be een overzicht van alles waar RLVA 
mee bezig is. We zijn jouw aanspreekpunt voor natuur- en landschaps-
zorg in de streek: je kunt bij ons terecht met vragen over de aanleg, het 
herstel en het beheer van hoogstamboomgaarden, houtkanten, hagen 
en heggen, vogelbosjes, poelen... En waar het kan, gaat RLVA verder: we 
bekijken of er financiële steun mogelijk is om je project te realiseren, re-
gelen vergunningen, zorgen voor plantgoed, aannemers,… en voorzien 
ook opvolging. Daarnaast is er ook de jaarlijkse boomplantactie en de 
websites www.goedgeknot.be en www.goedgeplukt.be. We organise-
ren cursussen, workshops en evenementen en werken aan herstelplan-
nen voor trage wegen, groene picknick- en speelplekken, … We kijken er 
in elk geval naar uit om samen met het gemeentebestuur, verenigingen 
én inwoners onze schouders te zetten onder natuur en landschap in 
Oosterzele. 



Waar moet dat park komen?
Er is nog geen scherpe afbakening gebeurd. Maar grosso modo zal het 
omsloten worden door de vier steden. We willen echter ook dáárbui-
ten gemeenten betrekken.

Een masterplan, hoe en wat? 
Onder begeleiding van een studiebureau brengen we de genoemde 
partners bijeen en denken samen met hen concrete acties uit. Die 
moeten binnen de eerste vijf jaar realiseerbaar zijn én een verschil 
maken.

Welke meerwaarde biedt het landschapspark? 
Dat hangt ervan af wie je bent en wat jou aanbelangt. Werk je als land-
bouwer? Bescherm of ontwikkel je natuur? Ben je een fervent wande-
laar of een gedreven fietser? Bezoek je graag monumenten? Geniet je 
graag van uitzichtpunten op het landschap? Wil je graag je eigen zaak 
opstarten of versterken waarin je diensten aanbiedt aan bewoners en 

bezoekers van dat landschap? Wil je als bestuur nieuwe vormen van 
ondernemerschap stimuleren of je bevolking verrassen met nieuwe 
bezoekerscentra, fiets- en wandelpaden? Wil je monumenten opwaar-
deren en openstellen? Voor ieder wat wils!

Heb je suggesties voor acties die een duidelijke link hebben met het 
landschap, én denk je bovendien dat die acties door meerdere secto-
ren, actief in de open ruimte, gedeeld kunnen worden? Laat je horen 
op landschapspark@rlva.be!
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 VLAAMSE ARDENNEN ZIJN KANDIDAAT LANDSCHAPSPARK! 

Regio’s met waardevolle natuur en een aantrekkelijk landschap kon-
den zich in september kandidaat stellen om een nationaal of land-
schapspark te worden. Dat deed het Regionaal Landschap Vlaamse 
Ardennen samen met streekontwikkelingsintercommunale SOLVA en 
de provincie Oost-Vlaanderen. Hiermee zetten we een eerste stap op 
weg naar de erkenning van de Vlaamse Ardennen als landschapspark 
eind 2023. Samen met middenveldorganisaties en stads- en gemeen-
tebesturen maken we nu een masterplan op. 

Het ene park is het andere niet
Waar een nationaal park zich vooral focust op natuur en biodiversi-
teit, ligt bij een landschapspark de klemtoon op landschapskwaliteit 

en de verschillende functies van het gebied zoals landschapsontwik-
keling, recreatie, natuur, erfgoed, landbouw, wonen, bedrijvigheid en 
toerisme. Zo’n park kan de motor worden voor streekontwikkeling via 
toeristisch-recreatieve ontwikkeling, jobs en investeringen in de infra-
structuur.

Wordt het één groot park, zoals een stadspark?
Neen, de troef van ons landschap is net zoals het er nu uitziet. Maar 
dat landschap blijft enkel in stand als we er blijven werk van maken. 
De gronddruk, lintbebouwing, het verdwijnen van kleine landschap-
selementen, de druk op de familiale landbouw, klimaatverandering en 
verdroging dagen ook de Vlaamse Ardennen uit. 

Kan ik nog blijven boeren? 
Zeker, en graag zelfs. De boeren zijn de belangrijkste landschapsbou-
wers. Samen met gemeentebesturen, natuurbeschermers en de inzet 
van bewuste particulieren hebben ze van de Vlaamse Ardennen een 
pareltje gemaakt. En dat willen we zo houden!



We kunnen terugblikken op een geslaagde campagne: 578 knotbo-
men en 80 meter houtkant werden beheerd op veertien locaties. Alle 
takken werden verhakseld en afgevoerd en als biomassa voor warm-
te-opwekking verkocht om zo de prijs per boom te kunnen drukken. 
Gezien het succes en de tevredenheid bij de aanvragers, plannen wij 
een nieuwe groepsaankoop in het najaar van 2022. Meer informatie 
vind je in het kader.

Om die techniek te promoten, organiseerden we enkele demonstra-
tiemomenten. Daar op volgend schreven we een groepsaankoop 
knotten uit. De uitvoering daarvan omvat niet alleen het bundelen 
van loten en het zoeken van een uitvoerder die efficiënt en juist knot 
met respect voor de boom. Een heel belangrijk aandachtspunt is het 
vermijden van bodemschade op paden en weides door een te natte 
ondergrond. 
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Manueel knotten met de kettingzaag botst op haar limieten omdat 
het zeer tijdsintensief en vaak ook gevaarlijk werk is. Bovendien 
vormt de verwerking en opkuis van de afgezaagde takken een 
serieuze uitdaging. Daarom zoeken we manieren om het knotten op 
te schalen naar machinaal beheer met een kraan met velkop. Een 
velkop is een opzetstuk gemonteerd op de arm van een kraan, dat 
takken afknipt. De tak wordt daarbij vastgehouden en vervolgens 
zo op een hoop gelegd dat hij nadien makkelijk in een hakselaar kan 
getrokken worden.  

 MACHINAAL KNOTTEN VAN BOMEN EN VERHAKSELEN TOT BIOMASSA Oproep groepsaankoop najaar 2022

Wat? Jouw bomen geknot met een kraan tegen 
een scherpe prijs

Waar? In een van de gemeenten van het werkings-
gebied van RLVA (zie rlva.be)

Hoeveel bomen? Vanaf 10 knotbomen/locatie die 
bereikbaar zijn met een rupskraan

Welke bomen? Knotbomen wiens laatste knot in 
2016 gebeurde

Voor wie? Gemeentebesturen, andere overheden 
en particulieren

Wanneer? Oktober - november 2022, om bodem-
schade te vermijden

Wat doen we voor jou? Jouw bomen, na goedkeu-
ring, opnemen in een bestek, uitvoerder met de 
scherpste prijs zoeken, voorbereidend terreinbe-
zoek doen met uitvoerder, afrekening maken en 
eventuele gemeentesubsidies voor jou aanvragen

Wat doe jij? Zorgen dat het terrein toegankelijk is 
voor kraan en hakselaar

Info en inschrijven bij jeroen.vanhee@rlva.be vóór 
1 juni 2022

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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 DE BOUWDOOS, MEDICIJN 
VOOR JOUW DORPSPLEIN!

 GROENE ONTMOETINGSPLAATS 
SINT-DENIJS-BOEKEL (ZWALM)

Hoe kunnen we van onderbenutte pleinen het kloppend hart van de 
buurt maken? Hoe brengen we het groene karakter van de Vlaam-
se Ardennen opnieuw tot leven in de dorpskernen? Hoe creëren we 
samen met de lokale inwoners bruisende en gezonde plekken om 
elkaar te ontmoeten? Met deze vragen gingen we samen met onze 
partners aan de slag om vijf pleinen in de Vlaamse Ardennen via een 
participatief traject in een nieuw jasje te steken. In de zomer van 2021 
stonden Ruien (Kluisbergen) en Vlierzele (Sint-Lievens-Houtem) op de 
planning. Deze zomer komen Onkerzele (Geraardsbergen) en Velze-
ke (Zottegem) aan de beurt. Met zit-, speel- en groenelementen en 
het enthousiasme uit de participatietrajecten worden grijze pleinen 
gedurende minstens één maand groene, gezonde en uitnodigende 
ontmoetingsplekken. Door een kritische evaluatie en een verbindend 
slotfeest werken we richting een duurzame invulling van de plekken 
uit het traject.

Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen gaat samen met de gemeen-
te Zwalm aan de slag om van de  stationsbuurt in Sint-Denijs-Boekel 
een aangename ontmoetingsplek te maken voor mens en dier. 
Door een participatietraject met buurtbewoners, senioren, pende-
laars, hondeneigenaars en andere actoren bouwen we aan een plek 
waar aandacht is voor biodiversiteit, klimaat en duurzaamheid. Hier-
voor zal een deel van de site onthard worden, zal een insectvrien-
delijke plantenkeuze gemaakt worden, en zal onderzocht worden of 
het inrichten van een hondensnuffelweide tot de mogelijkheden en 
wensen behoort. Voor de uitwerking hiervan werken we nauw samen 
met de HoGent en Natuurpunt.

De gemeente Lierde, Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en 
Avansa Vlaamse Ardennen - Dender slaan de handen in elkaar om 
een grijs en afgedankt stuk Kwaadstraat in Sint-Martens-Lierde te 
ontharden, vergroenen en verfraaien. In samenspraak met burgers, 
adviesraden en natuurverenigingen maken we er een aangename ont-
moetingsplek van. Ontharden en vergroenen zijn belangrijk voor de 
klimaatbestendigheid, het beheersen van de gevolgen van de klimaat-
verandering, het verhogen van de leefkwaliteit en het verbeteren van 
de leefomgeving.

De fietssnelweg F421 loopt van Geraardsbergen naar het West-Vlaam-
se Avelgem. Met de opening van een traject van 2200 meter, vanaf de 
Engelsenlaan tot de taalgrens in Rozenaken (Mont-de-l’Enclus), komt 
de volledige voltooiing van de F421 op het grondgebied van Ronse 
opnieuw een stapje dichterbij. De fietssnelweg volgt het tracé van de 
oude spoorweg en heeft een breedte van vier meter. RLVA zorgde voor 
het ontwerp van een rustzone met picknickbanken, een fietsenstal-
ling, wilgenvlechtwerk en een wilgenhut. De fietssnelweg werd verder 
mooi ingewerkt in het landschap door de aanplanting van houtkanten, 
heggen en (knot)bomen waarvoor RLVA het beplantingsplan opstelde.

 ONTHARDING KWAAD-
STRAAT LIERDE

 FIETSSNELWEG RONSE
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Ben je natuurgids of natuurgids in opleiding? Dan is ‘gidsen voor gid-
sen’ vast iets voor jou! Een reeks thematische excursies biedt je de 
kans om je kennis aan te scherpen of één en ander op te frissen. 
De excursies zijn op maat van natuur- en landschapsgidsen, wat bete-
kent dat er gefocust wordt op diepere inhoud en achtergrond voor na-
tuurgidsen (ook in opleiding) uit de regio. Ook beheerders van natuur-
gebieden die vaak groepen rondleiden zijn welkom. Vooraf inschrijven 
is noodzakelijk. Deelnamekosten: 3€ per activiteit. 

Dit jaar zijn er nog vier educatieve activiteiten gepland die telkens een 
ander onderwerp aansnijden:

• Donderdag 21 april : Leven in het water van bronbeek tot poel 
- Steenbergse bossen. Van 19u-22u. Gids is Diederik Volckaert.

I 11

 GIDSEN VOOR GIDSEN

• Donderdag 16 juni: Vuile hoekjeswandeling – het Burreken 
Vervuilingen en verstoringen: hoe reageert natuur hierop en kun-
nen deze plekjes mits aangepast beheer juist pareltjes worden? 
Van 19u-22u met Dirk Criel als gids.

• Zondag 9 oktober: Exploratie De Heurnemeersen 
Focus op het rivierenlandschap met zijn typische biodiversiteit en 
het toe- en aangepaste beheer. Van 9u30 -12u30 met gids Davy 
De Groote.

• Vrijdag 2 december: Digitaal Hoogte Model en historische kaar-
ten. Het Digitaal Hoogtemodel is de verzamelnaam voor alle 
gebiedsdekkende hoogtegegevens van Vlaanderen waarover In-
formatie Vlaanderen beschikt. Wat kan dit voor jou als gids of 
beheerder betekenen? Van 14u tot 17u in Ronse met gids Jan Bas-
tiaens (Onroerend Erfgoed)

Geïnteresseerd? Meld je aan via griet.dewitte@rlva.be . Je ontvangt 
dan, na goedkeuring, voor elke activiteit een uitnodiging. Gidsen voor 
gidsen Vlaamse Ardennen is een samenwerking tussen Regionaal 
Landschap Vlaamse Ardennen, Natuuracademie en bezoekerscen-
trum Vlaamse Ardennen Boembekemolen.

 VLONDERPAD BRAKEL  DEN BLEEK GERAARDSBERGEN

In het natuurgebied Burreken op grondgebied van de gemeente Bra-
kel kan je voortaan nog meer van de prachtige natuur genieten zonder 
dat je door de modder moet ploeteren. Regionaal Landschap Vlaamse 
Ardennen ontwierp een 200 meter lang vlonderpad en een onthaalzo-
ne aan de boomgaard van Natuurpunt. De gemeente Brakel stond in 
voor de financiering van het project en kreeg daarvoor subsidies van 
de provincie Oost-Vlaanderen.

Het lokaal bestuur Geraardsbergen wil het recreatiedomein Den 
Bleek, gelegen langs de Dender, een nieuwe dynamiek en uitstraling 
geven. De site heeft een zeer strategische ligging voor de Geraards-
bergse waterhuishouding. 

Vanuit een participatietraject met het Regionaal Landschap Vlaamse 
Ardennen heeft een geëngageerde groep van bewoners en vereni-
gingen aan een nieuwe invulling gewerkt, waarbij duurzaamheid en 
vergroening voorop staan gesteld. Den Bleek wordt een groene long 
in de stad met aandacht voor ontspanning, sport, speelruimte, ont-
moetingsmogelijkheden en de historiek van de site.
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 BEDREIGDE KIEVIT IS VOGEL 
VAN HET JAAR

 HULP VOOR ONZE 
VLEERMUIZEN
Goed nieuws voor onze vleermuizen! Minister Zuhal Demir gaf de goed-
keuring voor de optimalisatiewerken aan de kerkzolder van Vurste 
(Gavere) in functie van de vleermuiskolonie die daar huist. Het Regio-
naal Landschap Vlaamse Ardennen diende vorig jaar in samenwerking 
met Vespertilio VZW en de Kerkfabriek een subsidiedossier in voor 
een aantal inrichtingswerkzaamheden (subsidiebedrag 8.313 euro). 
Hierbij zullen onder andere nissen hersteld, kabelgaten afgesloten en 
invliegopeningen worden geoptimaliseerd om zo de kansen voor de 
vleermuiskolonie te verhogen. Deze werken kaderen in een ruimer 
project waarbij ook de kerken van Eine, Lede, Lozer en Mullem wor-
den ingericht en passen in het Rodelandproject (www.rodeland.be).  
Vleermuizen eten insecten en houden zo schadelijke of vervelende 
insecten mee in toom. Mede daarom genieten deze nuttige diertjes 
Europees bescherming. Veel soorten zijn evenwel bedreigd of achter-
uitgaand. Kerkzolders vormen sleutelplaatsen omdat de jongen van 
een reeks soorten daar geboren en grootgebracht worden (kraamko-
lonies).

Afgelopen winter werden in de Vlaamse Ardennen de laatste trage 
wegenplannen afgewerkt. Nu beschikt elke gemeente in het regionaal 
landschap over een toekomstvisie voor het trage wegennetwerk op 
haar grondgebied. Voor ons bij het regionaal landschap stopt het hier 
echter nog niet. Vanaf nu kunnen we ons meer focussen op de ver-
volgtrajecten en het ‘nieuwe’ gemeentewegendecreet.

In de voorbije edities van de landschapskrant vernam je al dat een 
aantal gemeenten in de Vlaamse Ardennen van start zijn gegaan met 
het project Wegspotters. Wegspotters zijn vrijwilligers die regelmatig 
de trage wegen ter plaatse gaan controleren en eventuele problemen 
melden bij de gemeente. Dit voorjaar wordt het meldingssysteem vol-
ledig vernieuwd met een nieuwe app en website (Routechecker) om 
de wisselwerking tussen gemeente en wegspotter te verbeteren. Ben 
jij een regelmatige gebruiker van de trage wegen in je buurt en wil je 
graag helpen om deze in goede staat te houden? Stuur ons dan een 
e-mail, we bezorgen je vrijblijvend meer info over de Wegspotters.
Dit jaar starten we in Kruisem met de opmaak van het beleidskader 
voor de trage wegen in de hele gemeente. Hierbij wordt onder meer 
een globaal wensbeeld en afwegingskader in lijn met het gemeente-
wegendecreet opgesteld. Dit vormt dan de basis om acties op het ter-
rein te ondernemen.

In de verkiezing van Vogel van het Jaar 2022 werd de kievit, met maar 
liefst een kwart van alle stemmen achter zich, de overtuigende win-
naar. Maar zo populair als de kievit is, zo bedreigd is hij ook, weet 
Vogelbescherming Vlaanderen. Net als alle andere weide- en akker-
vogels heeft de kievit het de laatste decennia erg moeilijk. Langdurige 
droogteperiodes, toename van grootschalige en intensieve landbouw 
en toegenomen predatie worden gezien als belangrijkste oorzaak van 
de afname van hun aantal. Kleine ingrepen kunnen nochtans al een 
verschil maken voor de kievit, bijvoorbeeld door in samenwerking 
met boeren nesten op te sporen voor het maaien of ploegen zodat 
deze ontzien kunnen worden. De kievit is ook een van de prioritai-
re soorten voor het soortenbeschermingsproject van de Provincie 
Oost-Vlaanderen, zodat een financiële tegemoetkoming mogelijk is.

 TRAGE WEGEN

Daarnaast zit ook Oosterzele niet stil. Na de publicatie van de trage 
wegenkaart vorig jaar wordt er nu werk gemaakt van een naamge-
vings- en bebordingsplan. Alle toegankelijke trage wegen krijgen een 
naam en, waar dit past in het landschap, ook een naambordje.
Geraardsbergen blijft ook niet bij de pakken zitten. Hier wordt samen 
met Trage Wegen vzw gewerkt aan de uitvoering van de voorgestel-
de acties uit de trage wegenplannen. De acties die vorig jaar werden 
opgestart worden dit jaar verdergezet en er worden enkele nieuwe 
dossiers opgestart.
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Land- en tuinbouwers zijn dagdagelijks bezig met de productie van 
allerlei producten. Die zorgen voor hun rechtstreekse inkomsten. Ze 
doen ook investeringen die niet direct inspelen op de verhoging van 
die productie, maar wel een positieve impact hebben op het land-
schap, de biodiversiteit, de waterberging of het milieu. Ze kunnen 
hiervoor rekenen op extra steun, meer bepaald voor investeringen 
die bijdragen aan:

• De landschappelijke ontwikkeling, zoals het aanplanten van land-
schapselementen als hagen, bomen of bomenrijen

• Het verhogen van de biodiversiteit en de habitatbescher-
ming, zoals bv. plaatsing van nestkasten, insectenhotels of een 
arenstripper

• Een verbeterd waterbeheer, zoals bv. de omvorming van gewone 
naar peilgestuurde drainage of een buffer- en spaarbekken

• Het verminderen van erosie of het verbeteren van de bodem-
kwaliteit, zoals bv. aanleg van plantaardige dammen

Vanuit het Regionaal Landschap hebben we de nodige terreinerva-
ring en kunnen we je informeren, adviseren en ondersteunen bij de 
aanvraag en uitvoering van deze niet-productieve investeringssteun. 
Geïnteresseerd? Neem contact op met info@rlva.be of op het num-
mer 055/20 72 65. 

Meer info: lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/niet-pro-
ductieve-investeringssteun

 LANDBOUWERS ALS LANDSCHAPSBOUWERS  UIT-TIPS

Zondag 24 april
Lentebloeiers in het Duivenbos
Organisatie Natuurpunt. Rond deze tijd ligt er in het 
Duivenbos te Herzele een bloeiend tapijt van allerlei 
voorjaarsbloeiers. Afspraak aan het Natuur.huis in 
Sint Antelinks (Herzele) om 9u30 (einde 12u30).

 Info en (verplicht) inschrijven via
 info@natuurpuntherzele.be

Zondag 1 mei
Fietstocht door de vallei van de Boven-
Schelde (Gavere)
Organisatie Natuurpunt. Fietsroute van 29 km met 
stopplaatsen. Je kan vrij starten op de route aan de 
hand van een pdf-plannetje en gpx-bestand dat je 
ontvangt na inschrijving. 

Info: npbovenschelde@gmail.com. 

Zondag 22 mei
Gezinsdag in de Kaaihoeve
Organisatie PNEC De Kaaihoeve. Dit jaar kan het weer: 
de Gezinsdag op de Kaaihoeve op de Internationale 
Dag van de Biodiversiteit! Het wordt weer een 
namiddag met heel wat leuke activiteiten, een hapje 
en een drankje en een muzikale afsluiter. 

Meer info: facebook.com/
milieueducatievecentraprovincieOostVlaanderen

Zondag 29 mei
Hommelexcursie in de Week van de Bij
Organisatie Natuurpunt. Je maakt op deze 
wandeling kennis met onze pluizigste 
wilde bijen en leert heel wat over hun 
levenswijze. Afspraak aan bezoekerscentrum 
Boembekemolen (Brakel) om 14u (einde om 
17u) 

Info en (verplicht) inschrijven via 
www.natuurpunt.be. Colofon
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T 055/20.72.65 – F 055/20.61.87
INFO@RLVA.BE – WWW.RLVA.BE 
rekeningnummer: BE23 0012 2912 5291

V.U.: Koen Roman
Layout: Kachet
Opmaak en druk: Moderna printing  
oplage: 131.000

Gedrukt op 100% gerecycleerd 
FSC papier

Foto’s: Vilda Yves Adams (cover, luchtfoto cover, 
wandelaars cover, p2, p4 luchtfoto, p4 landschap, 
p12 kievit, p14, p15, backcover), Vilda Jeroen 
Mertens (p4 fietsers, p4 tractor, p6 hakselen), 
Vilda Rollin Verlinde (p12 vleermuis), Flickr 
Gilo Oosterzele (p3 fietsers), FrDr p3 bos, RLVA 
(overige foto’s).

Meer uittips op www.rlva.be/kalender.

Zaterdag 2 juli
Startevenement 30 jaar 
Regionaal Landschap 
Vlaamse Ardennen
Kick-off van een jaar vol 
activiteiten om ons dertigjarig 
bestaan te vieren. Iedereen 
welkom in de Helix in 
Geraardsbergen. 

Alle info op www.rlva.be
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