VACATURE STAGIAIR REGIONAAL LANDSCHAP VLAAMSE ARDENNEN
Wie zijn we?
Het regionaal landschap engageert zich om de natuurlijke troeven van de Vlaamse Ardennen te
beschermen en te versterken. Dat doen we door overheid, bewoners en bezoekers van de streek te
betrekken in projecten op het terrein die in een duurzame streekontwikkeling passen.
Dit gebeurt vanuit het secretariaat in Ronse met een tienkoppig team van medewerkers. Er wordt
gewerkt aan natuurbehoud, landschapsherstel en erfgoed, landschapsonderhoud, trage wegen en
natuurrecreatie, woon-, speel- en schoolgroen. Rond deze thema’s wordt aanvullend veel gewerkt
aan educatie en sensibilisatie.
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen streeft er naar de verschillende actoren in de streek op een
positieve manier met elkaar in contact te brengen om te komen tot een dynamische
streekontwikkeling. Op die manier wil RLVA een organisatie zijn die bruggen bouwt tussen openbare
besturen, verenigingen, recreanten en de bevolking. RLVA is immers een samenwerkingsverband
tussen enerzijds de provincie Oost-Vlaanderen, 17 steden/gemeenten en anderzijds de
belangengroepen uit de streek voor natuur en milieu, toerisme en recreatie, land- en tuinbouw,
wildbeheer. Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen werkt in eerste instantie in opdracht van en
met financiële steun van de Provincie Oost-Vlaanderen.
Maar ook de Vlaamse Gemeenschap, de steden Geraardsbergen, Oudenaarde, Ronse en Zottegem
en de gemeenten Brakel, Erpe-Mere, Gavere, Haaltert, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruisem,
Lierde, Maarkedal, Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem en Zwalm maken de werking mee
mogelijk. Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen werd opgericht op 1 juli 1992.
Meer info over onze werking vindt u op www.rlva.be

Op welke projecten kan een stagiair ingezet worden?
Project Energiek Landschap Vlaamse Ardennen
In het kader van het Omgevingskwaliteitsproject (OKW) werd het project Energiek Landschap
Vlaamse Ardennen goedgekeurd. In november 2018 is RLVA gestart met het project Energiek
Landschap Vlaamse Ardennen. In het kader van het project zoekt het Regionaal Landschap Vlaamse
Ardennen vzw een stagiair voor de functie zoals in de vacature beschreven.
Het project Energiek Landschap Vlaamse Ardennen streeft twee doelstellingen na. Zo willen we een
transitie of omschakeling maken naar een duurzaam, groen en hernieuwbaar energiesysteem. Via
mitigatie of het voorkomen van klimaatverandering, willen we volop inzetten op de verwezenlijking van
snipperketels in enkele gemeenten uit ons werkingsgebied. Deze installaties zullen gevoed worden
met houtsnippers afkomstig uit het beheer van knotbomen en houtkanten, kortweg houtige biomassa,
rechtstreeks afkomstig uit het lokale landschap. Door te investeren in groene warmte creëren we
waarde die maatregelen voor klimaatbestendigheid kunnen financieren.
Aan de andere kant willen we door middel van adaptatie of aanpassing, investeren in het
landschap om zo een antwoord te bieden op extreme weersomstandigheden en klimaatverandering.
We zetten 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.

Wanneer je resthout valoriseert, stimuleer je de klimaatbestendigheid van het landschap en geef je
een belangrijke impuls aan de verdere ontwikkeling en instandhouding van het groen-blauw netwerk.
Dit biedt tal van voordelen op vlak van landschapsontwikkeling, biodiversiteit, recreatie,
erosiebestrijding, luchtzuivering, voedselproductiviteit en andere. Door de lokale productie van snoeien resthout als bron van energie worden kosten voor landschapsbeheer grotendeels gerecupereerd.

Functiebeschrijving
De stagiair neemt de volgende taken op:


Opmaken van een voorinventarisatie op basis van beschikbaar kaartmateriaal (Qgis)



Opmaken van een analyse van de evolutie van houtige kleine landschapselemten in de
voorbije 50 jaar (Qgis)



Inventarisatie houtkanten en knotbomen op terrein (MyDipla app)



Naverwerking op bureau a.d.h.v. Loket Onderhoud Buitengebied (Dipla)

Kennisdomeinen



Kennis van de principes van natuurbeheer, beheer van bomen en van kleine
landschapselementen
Ervaring met QGIS of gelijkaardige softwarepaketten

Project Den Bleek Geraardsbergen
Het lokaal bestuur van Geraardsbergen wil de unieke site Den Bleek met het voormalig
openluchtzwebad Den Dok aan de Dender behouden als een laagdrempelige ontspannings-, sport-,
speel-, en ontmoetingsplaats voor jong en oud. Het participatietraject voor de herbestemming van
de site Den Bleek startte eind juni 2019.
Alle geïnteresseerde Geraardsbergenaars, verenigingen, diverse raden, scholen, jongeren en
ouderenvoorzieningen werden uitgenodigd om mee na te denken over de invulling van deze groene
site. Maar liefst 334 Geraardsbergenaars dienden tijdens de voorbije zomermaanden een idee en/of
plan in voor de herbestemming van site Den Bleek.
Het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA) heeft deze ideeën verwerkt en telde 1459
ideeën die tezamen 170 concrete voorstellen vormen. Er werd ook een oproep gedaan voor de
oprichting van een kerngroep.
Samen met de kerngroep zal RLVA instaan voor de begeleiding van het participatietraject en het
afleveren van een definitief ontwerp a.d.h.v. twee voorontwerpen.

Functiebeschrijving
De stagiair neemt de volgende taken op:


Ondersteuning bij de opmaak van het tweede, aangepaste voorontwerp en het definitief
ontwerp



Ondersteuning bij de opmaak van technische snedes en een technisch plan

Kennisdomeinen



Kennis van Vectorworks
Kennis van Photoshop of soortgelijk opmaakprogramma

Project Groene Buurtsite Deftinge
Het project beoogt de inrichting van een buurtsite met ontmoetingscentrum waarbij de focus wordt
gelegd op het natuurlijk groen ter verhoging van de educatieve en sociale functies voor de dorpskern.
We willen door een sterk participatief proces met de buurt, omwonenden en andere inwoners aan
de slag gaan om tot een voldragen ontwerp te komen. Het sociaal netwerk van jongeren, ouderen en
andere actoren willen we versterken door te voorzien in een toegankelijke en voldoende uitgeruste
buurtsite waar spontane informele contacten bijdragen tot het verhogen van de sociale cohesie.
Finaal beogen we met dit project een continue bijdrage aan de leefbaarheid en kwaliteit van de
woonomgeving te leveren, door het ontwerp en de realisatie volledig af te stemmen op de noden
van iedereen.

Functiebeschrijving
De stagiair neemt de volgende taken op:


Mee opvolgen van de werf



Mee uitwerken plantdag en openingsfeest

Kennisdomeinen


Algemene technische kennis

Praktisch

-

Arbeidstijden te bespreken
Vergoeding voor het gebruik van de privéwagen en/of openbaar vervoer(exclusief woonwerkverplaatsing)
Standplaats: Veemarkt 27 te 9600 Ronse

Landschappelijke inrichtingsprojecten bij particulieren/organisaties/gemeentebesturen
Particulieren, organisaties en lokale besturen in het werkingsgebied van RLVA kunnen advies vragen
rond landschappelijk waardevolle inrichtingen op hun eigendom. Als deze projecten in aanmerking
komen voor een van de subsidiekanalen, dan begeleidt RLVA hen hierin. Er wordt gekeken wat de
wensen zijn, er wordt een plan opgemaakt, offertes worden opgemaakt en ook de uitvoering wordt
opgevolgd.
In deze projecten wordt meestal geprobeerd om het aantal kleine landschapselementen in het
landschap te verhogen (hagen, houtkanten, (knot)bomenrijen, solitaire bomen,
hoogstamfruitboomgaarden,…). De bedoeling is dat er telkens een meerwaarde is voor landschap en
natuur.

Functiebeschrijving:
-

Plaatsbezoeken
Opmaak plan en beplantingsplan
Aanvragen offerte
Begeleiden uitvoering (indien nodig)

Kennisdomeinen:
-

Basiskennis inheemse flora (vnl bomen en struiken)
Kunnen opmaken van plan en beplantingsplan
Ervaring met QGIS

Voor verdere inlichtingen telefoneer naar 055/20.72.65 of mail naar robert.gruwez@rlva.be

