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Beste lezer,
De lente was er dit jaar vroeg bij, met half fe-
bruari al de eerste vlinders en bijen. Maar pas 
nu komt de natuur in een ware stroomversnel-
ling terecht en bruist het overal van het leven. 
Onze bossen staan momenteel op hun mooist, 
met bomen vol fris groen loof middenin een 
tapijt van voorjaarsbloeiers terwijl vogels en 
andere dieren ijverig voedsel aanslepen voor 
hun kroost. Na de winterrust draait de natuur 
weer op volle toeren. Ook RLVA vzw werkt vol 

enthousiasme verder, met lang lopende én 
nieuwe projecten die bijdragen aan de verster-
king van natuur en landschap in de streek. In 
deze landschapskrant lees je daar meer over. 
Bovendien willen we je ook uitnodigen om 
vooral zelf te proeven van wat er in onze regio 
te beleven valt. Een infoavond, een cursus of 
een wandeling? Je vindt het allemaal in deze 
landschapskrant. 

Jozef Dauwe
Voorzitter

Dirk Otte
Ondervoorzitter
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 ‘VUUR DOET LEVEN!’ ACTIVITEITEN 

Met het project Vuur doet Leven! willen we mensen in de Vlaam-
se Ardennen samenbrengen rond houtgestookte ovens. Ook dit 
voorjaar staan er een aantal boeiende activiteiten op het pro-

gramma. Je bent van harte welkom! 

27 april: Bakken met zuurdesem in een houtgestookte oven
Onze zuurdesem van eigen bodem levert een brood met een malse, veer-
krachtige kruim, de volle smaak van de granen en een lichte maar typische 
zuurdesem nasmaak. Na het kneden van het deeg volgt een uiteenzetting 
over granen en meel, gist en desem. We stoken de oven warm en maken een 
wandeling naar het Raspaillebos tot de broden in de oven kunnen. Op het 
eind neemt iedereen een zelfgebakken broodje mee naar huis.

11 mei: Tussen molens en ovens, een landschapswandeling
We wandelen een tiental kilometer langs rustige wegen en door het glooi-
end landschap van Etikhove. Onderweg besteden we aandacht aan water- 
en windmolens, knotbomen en andere cultuurhistorische elementen. We 
eindigen aan Hofke ter Musse waar de oven warm wordt gestookt en uitleg 
wordt gegeven bij het materiaal dat in deze streek in bakhuizen gebruikt 
wordt.

Vlaanderen
is open ruimte

Platteland Plus: Vlaanderen en provincie Oost-Vlaanderen investeren in hun platteland.

Meer info en inschrijvingen: www.vormingplus-vlad.be. 
Een kort verslagje van de voorbije activiteiten vind je op onze 
website www.rlva.be/vuur-doet-leven
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Goed nieuws voor iedereen die een bakoven bezit waar 
een kleine of grote restauratie zich aandient. De provincie 
Oost-Vlaanderen voorziet subsidies voor werkzaamheden 

aan niet-beschermd waardevol onroerend klein historisch erfgoed. 
Het gaat om onroerende goederen van beperkte omvang die mee 
het karakter bepalen van een stad, dorp of landschap, zoals onder 
meer kapellen, kruisstaties, wegwijzers, historisch straatmeubi-
lair, kiosken, gedenktekens,… En dus ook bakovens! Info: www.
oost-vlaanderen.be/subsidie-kleinhistorischerfgoed

Zet bakovens op de kaart 
Bezit ook jij een bakoven in de Vlaamse Ardennen 
(al dan niet actief of te renoveren)? Dan kan je die 
registreren via https://goo.gl/forms/Zg86wk8phzN-
WxO923 en wij zetten uw oven mee op de kaart.

Hiernaast up-to-date overzichtskaartje van pro-
ject VdL! Het Museum Oude Technieken inventa-
riseert over heel Vlaanderen. Registreer daarom 
ook daar je oven: www.mot.be/nl/opzoeken/
bakovens/inventaris 

Een belangrijk aspect van het ‘Vuur doel Leven! 
project is de toeristische valorisatie en educatie 
die op termijn een vaste waarde kan hebben in 
de streek i.v.m. bakovens. Daarom een warme 
oproep om ideeën, suggesties, mogelijkheden,… 
met ons te delen (griet.dewitte@rlva.be) zodat 
er een warm netwerk kan ontstaan. Wij werken 
dit netwerk graag verder samen met je uit.

 ‘VUUR DOET LEVEN!’ SUBSIDIES

Nieuw boek: bouwen om te bakken
Bouwen om te bakken is een prakti-
sche handleiding voor het gebruik, de 
bouw of de restauratie van authen-
tieke bakovens. Naast een vleugje 
geschiedenis vind je in dit rijk geïl-
lustreerde boek ook lekkere gerecht-
jes. 250 bladzijden, kostprijs 15 euro, 
uitgave van Provincie Vlaams-Brabant 
i.s.m. het MOT. Je kunt het boek o.a. 
aanschaffen op het RLVA secretariaat 
(tijdens de kantooruren, best eerst 
bellen om af te spreken). 
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Een belangrijk aspect van het ‘Vuur doet Leven!’ project is de restauratie  
of bouw van houtgestookte bakovens.  
Een stand van zaken: 

Restauratie van de bakoven te Mater: De versleten oude oven werd afgebroken. Oven-
vloer, -gewelf en -mond werden volgens de oude methode en met oude materialen 
weer opgebouwd. Er is veel aandacht besteed aan details, zoals je kan zien aan de nauw-
keurige afwerking van de ovendeur. De merkwaardige materialen die bij de afbraak vrij 
kwamen werden geïnventariseerd en bewaard. 

Restauratie van de bakoven te Welden: De stenen van de ovenwand van deze bakoven 
waren op sommige plaatsen tot in het midden verweerd, en een hele rij vloertegels 
was opgestuikt. Hoog tijd om deze oven aan te pakken dus! Een groot deel van de oude 
vloertegels en gebakken aarden tegels kon na afbraak hergebruikt worden en blijven zo 
bewaard als interessant historisch ovenmateriaal. De oven werd iets kleiner dan oor-
spronkelijk heropgebouwd en heeft nu een capaciteit van een 35-tal broden van 1 kg. 
De restauratie is verlopen zoals voorzien en het resultaat is prachtig!

Restauratie van de bakoven te Schorisse: Het was een hele uitdaging om van het ver-
vallen bakhuisje en de ruïne van de  oven opnieuw een prachtige en goed werkende 
bakoven te maken. Het vochtprobleem werd aangepakt en het metselwerk hersteld. 
Het ovenhuis kreeg een nieuw raam, deur en dakgebinte. De oorspronkelijke leistenen 
vloer kon hergebruikt worden. Omdat het een vrijstaande oven is moest hij ingesnoerd 
worden om te vermijden dat de oven te veel uitzet tijdens het bakken. Dit werd als van 
oudsher gedaan met takken van hazelaar en wilg met daar boven een isolatielaag van 
stro en leem. De oven moet nu 3 maand drogen vooraleer te starten met bakken, smul-
len en genieten!  

 ‘VUUR DOET LEVEN!’ DE OVENS
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Bouw van de bakoven te Parike: Deze volledig nieuwe oven is ge-
bouwd volgens de traditionele manier. Na 3 maand van drogen zal de 
oven ingestookt worden om te kijken of hij droog genoeg is om er in 
te bakken. Met wat geluk kan de eerste bak doorgaan in april. De oven 
staat op de binnenkoer van café ’t  Klein Verzet te Parike, Brakel. Dus 
wie weet kan je de oven eens gaan bewonderen tussen pot en pint …

Instook en eerste bak in de bakovens van Mater en Welden: Na 3 
maand ongeduldig wachten terwijl de oven droogt was begin decem-
ber het moment van de waarheid aangebroken. Specialist ter zake 
‘Reizend Bakhuis’ stak er de vlam in en gaf uitleg over het instoken: het 
gedrag van de vlammen vertelt je een verhaal; de graad van droogte 
van de oven kan je inschatten aan het aantal druppels die zich aan de 
ovendeur vormen; het samen dansen van de vlammen met de rook,… 

hieruit bleek dat de oven nog niet droog genoeg was om te bakken. 
Maar de rookvang was prima, dus de bouw van de oven was geslaagd! 
De eigenaars hebben daarna zelf de oven nog een paar keer ‘droog-
gestookt’ en tijdens de kerstvakantie was het dan eindelijk zover: de 
eerste bak!

Ondertussen zijn vier van de geplande zes bakovens afgewerkt en kun-
nen we ons gaan toeleggen op het bakprocédé, het samen bakken en 
het uitwisselen van ervaringen… er staat ons een lekker jaar te wach-
ten! Wil je graag ook online op de hoogte blijven van het project en 
de activiteiten? 

Volg ons dan op facebook: www.facebook.com/VuurDoetLeven. 



Gidsen voor gidsen’ is een reeks thematische excursies op maat van 
natuur- en landschapsgidsen. De ideale gelegenheid om je ken-
nis als natuurgids aan te scherpen of één en ander op te frissen.  

De activiteiten gaan telkens door op op een vrijdag,  de eerstvolgende 
op 26 april, 21 juni, 18 oktober en 13 december. Bij deelname wordt een 
kleine deelname in de kosten gevraagd. Meer info en inschrijven kan via  
www.rlva.be/gidsen-voor-gidsen.  

Deze interactieve en wervelende instapcursus voor natuurlief-
hebbers dompelt je gedurende vijf unieke lessen en evenveel 
excursies onder in de wondere wereld van onze wilde dieren en 

planten. Enthousiaste lesgevers nemen je mee op reis langs natuurge-
bieden in eigen streek. Deze cursus is eventueel ook een ideale opstap 
naar de cursus natuurgids die in januari 2020 in Ronse start.
De cursus loopt van 23 september tot 2 december 2019 telkens op 
maandagvoormiddag. De lessen gaan door bij RLVA, de excursies in 
de ruime omgeving van de Vlaamse Ardennen. Info en inschrijvingen 
via www.rlva.be
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 GIDSEN VOOR GIDSEN  CURSUS NATUURVERKENNER
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Afgelopen winter is het tragewegenplan voor 
Wortegem-Petegem afgewerkt. Samen met 
de gemeente werden gelijktijdig een aantal 

wandellussen uitgetekend. Die wandellussen lopen 
in alle deelgemeenten en zijn met elkaar verbonden. 
Je kunt ze downloaden op de website van Worte-
gem-Petegem.

Voor Oudenaarde, Geraardsbergen en Ronse zijn 
we dit voorjaar bezig met de verwerking van alle in-
ventarisaties en de opmaak van de evaluatiekaarten. 
Jij als inwoner kan hierbij je wensen en knelpunten 
doorgeven voor het trage wegennetwerk van de pro-
jectgebieden. In elke gemeente is (of was) hiervoor 
een infoavond voorzien. 

In Geraardsbergen ging de infoavond door op 2 april. 
Opmerkingen over de trage wegen kunnen nog tot 
eind mei worden doorgegeven. Was je niet op de in-
foavond aanwezig en wil je meer info over het pro-
ject en hoe je hierop kan reageren? Neem dan zeker 
contact op met ons.

 TRAGE WEGEN, EEN STAND VAN ZAKEN
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Voor Oudenaarde en Ronse gaat de infoavond later op het jaar door. 
Interesse? Houd de lokale infokanalen in de gaten of geef ons een 
seintje en we houden je op de hoogte. 

In Zottegem en Herzele gaan wij van start met het project Wegspot-
ters. Voor dit project zoeken wij mensen die regelmatig in hun om-
geving gaan wandelen of fietsen (via trage wegen). Is dit het geval bij 
jouw? Dan kun jij je inschrijven als vrijwilliger (wegspotter) voor de 
trage wegen die je graag gebruikt. Een wegspotter kan op een eenvou-
dige manier bepaalde problemen bij de weg aan de gemeente door-
geven. Zo kan de gemeente gericht problemen oplossen. Interesse? 
Neem dan zeker contact met ons op. Meer info op www.wegspotters.
be. 

Contactpersoon: Jonathan Clerckx, jonathan.clerckx@rlva.be 
of 055 20 72 65.

De opmaak van tragewegenplannen, de uitvoeringen op het terrein en 
de projecten ‘wegspotters’ krijgen financiële ondersteuning van pro-
vincie Oost-Vlaanderen.
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 PAARD IN HET LANDSCHAP

De laatste decennia is het aantal paarden in de provincie 
Oost-Vlaanderen sterk toegenomen. Er is een merkbare ver-
schuiving van landbouwareaal naar areaal voor paardenhoude-

rij. Die groeiende en dynamische paardensector heeft een belangrijke 
impact op zowel landbouw als op natuur en landschap. Jammer ge-
noeg gaat dit vaak gepaard met versnippering, degradatie en verrom-
meling van het landschap en een achteruitgang van natuur- en omge-
vingskwaliteit.

Daar  wil het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, samen met de
twee andere Oost-Vlaamse regionale landschappen Meetjesland 
en Schelde-Durme, iets aan doen! Daarom startten de drie re-
gionale landschappen van Oost-Vlaanderen in november 2018 
het plattelandsontwikkelingsproject ‘Paard in het Landschap’.  
Dit project loopt tot april 2021.

Het doel van het project is enerzijds het natuur-, landschap- en mi-
lieubewustzijn bij paardenhouders en andere betrokkenen verho-
gen, hen daarover informeren en concreet op weg te helpen met 
praktisch advies en hen inspireren met goede praktijkvoorbeelden.  
Anderzijds willen we via het project streven naar een duurzame, na-
tuurvriendelijke en landschappelijk waardevolle inpassing van be-
staande paardenhouderijen in het omliggende landschap. Hierbij 
schenken we aandacht aan een variatie in kleine landschapselemen-
ten, passende infrastructuur en het versterken van de biodiversiteit, 
met de focus op het verhogen van de ecologische graslandwaarde van 
paardenweides en -hooilanden. 

Hoe gebeurt dit nu praktisch? Verspreid over de Vlaamse Ardennen 
worden één professionele en vier hobby-paardenhouderijen natuur-
vriendelijk en landschappelijk ingericht. In deze vijf pilootcases zullen, 
naast het geven van geïntegreerd advies en begeleiding, verschillende 
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Heb je interesse om jouw paardenhouderij duurzaam en natuurvriendelijk te integreren in het omliggende landschap of had je graag wat 
meer info ontvangen over het project, neem dan zeker contact op met Tine Degezelle, tine.degezelle@rlva.be – 055/20 72 65. Op 30 april 
om 20u gaat in het OC Strijpen (Sint-Andriessteenweg 163 Zottegem) een startmoment door. Via onze website (www.rlva.be/paard-het-
landschap) houden we je op de hoogte van komende infomomenten en projectresultaten.

biodiversiteitsverhogende maatregelen worden gerealiseerd. Mogelijkheden zijn o.a. het aan-
planten van kleine landschapselementen (hagen, heggen, houtkanten, solitaire bomen) met 
inheemse, streekeigen soorten, die zo goed mogelijk aansluiten bij de omgeving en waarbij 
ook zoveel mogelijk gekeken wordt naar de mogelijke functionaliteit van deze elementen voor 
paarden (natuurlijke afsluitingen, leveren van schaduw en beschutting, leveren van voedsel 
loof, schors, etc.), aanleg van poelen, toepassen van natuurvriendelijk beheer van reeds aan-
wezige waterelementen, toepassen van correct weide- en hooilandbeheer (o.a. begrazings- 
en maairegimes), aanbrengen van inbouwnestkasten bij infrastructuur en agrarische bouw,…

Paardenhouders die meestappen in het project krijgen een subsidie van 65% voor een natuur-
vriendelijke en landschappelijke aanleg, die een meerwaarde biedt voor biodiversiteit op hun 
paardenhouderijen. Deze paardenhouders zijn bereid om ook een ambassadeursrol op zich te 
nemen en hun ervaringen mee uit te dragen om zo het natuur-, landschap- en milieubewust-
zijn bij andere paardenhouders in de Vlaamse Ardennen te vergroten.

Op deze manier wordt de toename van het aantal paardenhouders in Oost-Vlaanderen en 
specifiek in de Vlaamse Ardennen aangegrepen als een kans voor landschapszorg en voor het 
verhogen van de biodiversiteit en het milieubewustzijn, wat ook het welzijn van de paarden 
ten goede komt.

Met steun van ELFPO
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Elk jaar organiseert RLVA in samenwerking met de gemeentebesturen 
een boomplantactie. Met de opbrengst daarvan willen we projecten 
realiseren in de Vlaamse Ardennen. In maart 2019 hebben we zo in 
Zwalm het 50-linden project uitgevoerd. Vijftig stekken van de lindes 
aan de Vijflindenkapel in Rozebeke werden opgekweekt op de boom-
kwekerij. Uiteindelijk hebben 46 bomen de eindstreep gehaald. Deze 
bomen, die genetisch identiek zijn aan de moederplanten,  werden 
ondertussen aangeplant bij inwoners van Zwalm die zich aangemeld 
hadden en op enkele locaties van de  gemeente. 

 50 LINDEN PROJECT  NETWERKMOMENT ERFGOED
      OOST-VLAANDEREN

i.s.m. Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, Interlokale Vereni-
ging Vlaamse Ardennen, IOED Meetjesland, IOED en Erfgoedcel 
Viersprong, Erfgoedcel POLS, Erfgoedcel Waasland, Erfgoedcel 
Land Van Dendermonde, Erfgoedcel Denderland, IOED en Regio-
naal Landschap Schelde-Durme, Erfpunt, Erfgoedcel Gent-STAM, 
Provincie Oost-Vlaanderen, FARO en Herita

Op 10 mei vindt in het STAM op de Bijlokesite in Gent het eerste net-
werkmoment plaats voor iedereen die professioneel of vrijwillig werk-
zaam is met, rond en in erfgoed in Oost-Vlaanderen. Het belooft een 
razend interessante dag te worden, met een rits van goede praktijk-
voorbeelden uit de sector. Want: wat doet nu eigenlijk een erfgoedcel? 
Waarvoor staat een IOED? Wel aanbod heeft de Provincie? Wat heeft 
dat te maken met Monumentenwacht? En waarvoor kan je bij Herita 
en FARO terecht? 
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Uit een massa aan ideeën werden door de projectgroep een  
40-tal landschapsversterkende elementen geselecteerd én 
geplaatst op weloverwogen locaties. Sommige realisaties 

zijn heel subtiel in het landschap verwerkt, terwijl andere meer op-
vallen. Maar ze hebben allemaal iets te vertellen over de omge-
ving. Omdat het landschap van de Vlaamse Ardennen zo gevarieerd 
is werd er op verschillende plekken met een bepaald thema ge-
werkt. Wij hebben ons vooral gefocust op reliëf, knotwilgen, kou-
terlandschappen, geologie, watermolens, bronbossen. Wij hopen 
dat de lokale besturen hierdoor geïnspireerd zijn om ook dergelij-
ke duurzame en natuurlijk ogende realisaties verder uit te bouwen. 

 LANDSCHAPSBELEVING IN DE VLAAMSE ARDENNEN    

Heb je interesse om deze nieuwe landschapselementen te be-
zoeken? Ga dan zeker naar de website www.landschapsbeleving.
be. Hierop komen alle realisaties van dit project, je kunt ze op de 
kaart bij ‘belevingsplekjes’ vinden. Ken je zelf ook mooie plekjes 
die typisch zijn voor onze Vlaamse Ardennen, dan kun je dit ook 
doorgeven via de website.
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Eind vorig jaar ging het project Energiek Landschap Vlaamse Ardennen van start. Dit project maakt de koppeling tussen twee doelstellingen 
voor een duurzamer platteland. Zo willen we een omschakeling maken naar een duurzaam, groen en hernieuwbaar energiesysteem. Via 
mitigatie of het voorkomen van klimaatverandering, willen we volop inzetten op de ingebruikname  van snipperketels in enkele gemeen-

ten in de Vlaamse Ardennen. Deze installaties zullen gevoed worden met houtsnippers afkomstig uit het beheer van knotbomen en houtkanten 
uit het lokale landschap. 

Aan de andere kant willen we door middel 
van adaptatie of aanpassing, investeren 
in het landschap om zo een antwoord 
te bieden op extreme weersomstandig-
heden en klimaatverandering. We zet-
ten daarom volop in op een efficiënt en 
cyclisch beheer van bestaande kleine 
landschapselementen en we richten ons 
daarbij in het bijzonder op knotbomen en 
houtkanten. 

Al decennia lang vormt het beheer van 
zulke landschapselementen een knel-
punt. Sedert de tweede helft van vorige 
eeuw vond er in de landbouwsector een 
vergaande mechanisering en schaalver-
groting  plaats, waardoor het traditionele 
gebruik van houtkanten en knotbomen 
als brand- en geriefhout naar de ach-
tergrond verschoof. Het daaruit voort-
vloeiend achterstallig beheer leidde tot 
het wegkwijnen van die landschaps- 
elementen, en vaak ook tot het definitief 
verdwijnen ervan. 

 ENERGIEK LANDSCHAP VLAAMSE ARDENNEN
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Om dat probleem aan te pakken gaan we in enkele gemeenten werk maken van de opmaak van een knotbomen- en houtkanteninven-
tarisatie. Op basis van dat document zitten we samen met landbouwers, natuurverenigingen en andere actoren die begaan zijn met 
het landschap om een breed gedragens visie uit te werken. Ook het cyclisch verhaal van de lokale keten wordt verder uitgewerkt.  Het 

stroomlijnen van de aspecten oogsten, verzamelen, drogen en verbranden worden in detail besproken en vorm gegeven. 

We kunnen pas spreken van groene, her-
nieuwbare energie uit houtige biomas-
sa als er rekening wordt gehouden met 
vier voorwaarden. Allereerst werken we 
aan een cyclisch verhaal van oogsten, 
verzamelen, drogen en verbranden van 
houtsnippers uit het lokale landschap. 
Lokaal betekent dat we streven naar 
een keten waar bovengenoemde stap-
pen plaatsvinden binnen een straal van 
15km. Daarnaast mogen er geen betere 
toepassingen zijn dan louter verhakse-
len. We gaan dus nooit een waardevolle 
boom kappen om er houtsnippers van te 
maken. Ook werken we tijdens het hele 
proces steeds met de efficiëntste en mi-
lieuvriendelijkste technieken. En tot slot 
streven we naar een duurzaam knot- en 
hakhoutbeheer waarbij de CO2-balans in 
evenwicht blijft en fauna en flora zich op-
timaal kunnen regenereren. De CO2 die 
vrijkomt bij het verbranden van de hout-
snippers zal opnieuw door de knotboom 
of hakhoutstoof worden opgenomen bij 
de aanmaak van nieuwe takken. 
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In de dorpskern van Everbeek-Boven werkt de gemeente Brakel in 
samenwerking met Regionaal Landschap Vlaams Ardennen aan de 
realisatie van een nieuw, groen buurtpark. Naast de begraafplaats 

en de parking aan de kerk/kleuterschool bevindt zich een voormalig 
weiland dat omgevormd wordt als een speel- en natuurvriendelijk 
buurtpark met ruimte voor zachte recreatie, educatie en natuur. Het 
park is in hoofdzaak bedoeld voor de buurtbewoners, maar uiter-
aard is iedereen daarbuiten eveneens welkom op deze unieke plek! 

Het nieuwe buurtpark is verdeeld in drie thematische zones door 
middel van een takkenwal en een gemengde haag. Elke zone heeft 
een eigen functie en uiterlijk. We onderscheiden een sport- en spel-
zone, een educatieve- en ontmoetingsruimte en een natuurzone 
met o.a. bloemenweides. We leggen de nadruk op spelaanleidingen 
zoals boomstammen en wilgenhutten. Door te werken met natuur-
lijke elementen prikkelen we de verbeelding van kinderen, creëren 
we een multifunctioneel gebruik van deze elementen en brengen we 
de natuur en de landbouw tot in de dorpskern van Everbeek-Boven. 

In de zomer van 2018 werden de contouren van het park al zicht-
baar door het toepassen van de verschillende types maaibeheer. 
Dit plantseizoen werden de knotbomen, hoogstambomen en hoog-
stamfruitbomen aangeplant. Ook de houtkanten en het kleinfruit 
kregen een plekje. Als de speelelementen, het parkmeubilair en de 
kippenren voltooid zijn volgt de opening. Hou dus zeker onze web-
site en facebookpagina in de gaten!

 EEN GROEN BUURTPARK IN 
      EVERBEEK  

RLVA betrekt alle 16 besturen in haar werkingsgebied stap voor stap 
in een traject naar groene, hernieuwbare warmte uit lokale houtige 
biomassa. Door te werken aan de synergie tussen beide doelstellingen 
creëren we een winst voor klimaatadaptatie, het landschap én de lo-
kale economie.

Met steun van ELFPO
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27 april
Bakken met zuurdesem
Organisatie RLVA en Vormingplus VLAD. Handen uit de mouwen op deze 
doe-activiteit! Alle info via www.vormingplus-vlad.be/bakken-met-zuurde-
sem. Activiteit i.k.v. project ‘Vuur doet leven!’ met steun van POV, Vlaande-
ren en het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.  

28 april 
Vlaamse Ardennendag
Organisatie Natuurpunt. Wandelingen doorheen de Zwalmvallei, vertrek-
kend aan de Boembekemolen (Boembeke 18 in Brakel). Vertrek om 9u30 en 
om 14u. Geen inschrijving vereist. Meer info: 
www.vlaamseardennendag.be

11 mei 
Tussen molens en ovens, een landschapswandeling
Organisatie RLVA en Vormingplus VLAD.  Landschapswandeling met aan-
dacht voor water- en windmolens, knotbomen en andere cultuurhistori-
sche elementen. Alle info op www.vormingplus-vlad.be/tussen-molens-en-
ovens-0 . Activiteit i.k.v. project ‘Vuur doet leven!’ 

Met steun van POV, Vlaanderen en het Europees landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling. 

 UIT-TIPS
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19 mei 
Open natuurtuinendag Natuurpunt Vlaamse Ardennen 
Zes natuurrijke tuinen verwelkomen je van 10 tot 18u. Korsele 31 te 
Horebeke, Stokstraat 54 en Breeweg 6 te Schorisse, Nophovestraat 3, 
Zulzekestraat 81 en 45 te Zulzeke. Meer info: www.facebook.com/even-
ts/273920236608627  

26 mei 
Familiale natuurwandeling in Maarkedal 
Organisatie Natuurpunt. Genieten van het landschap van Valerius de 
Saedeleer… en enkele late lentebloeiers. Afspraak aan de kerk van Etikhove 
om 14u, einde omstreeks 17u.

9 juni 
Als het gras 2 kontjes hoog is 
Organisatie Natuurpunt. Ochtendwandeling van 9u30 tot 12u  door Ho-
negem (Erpe-Mere) met aandacht voor graslanden. Afspraak aan Hof Ter 
Vaerent, Honegemstraat 139 in Erpe.  Info: Peter D’Hondt 0477 88 97 46. 

16 juni  
Wandeling in de Kruisemse Scheldemeersen 
Organisatie Natuurpunt. Wandeling van 14u tot 17u. Niet toegankelijk voor 
buggy’s. Afspraak onder Zingembrug, Nederzwalmsesteenweg in Kruisem. 
Info: Eddy Van Den Abeele 0474 62 20 52.

Meer uittips op WWW.RLVA.BE/KALENDER.

 UIT-TIPS
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