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gestroomlijnd landschap - realiseren 
van blauwgroene netwerken

workshop 15 uur
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Beekvalleien kunnen versnipperde stukjes natuur verbinden. Een waterloop is ook een link 
tussen diverse beheerders en gebruikers in het landschap. De Provincie versterkt deze (natuur)
verbinding: brengt partners bij elkaar, realiseert acties aan de eigen waterlopen, subsidieert 
herstel van landschaps elementen rondom en bouwt zo aan een klimaatbestendig landschap. 
We illustreren realisaties in 8 projectgebieden. Ook de ondersteuning via milieucontract, Regionaal 
Landschap en Bosgroep komt hierbij aan bod.

De natuur in Vlaanderen is erg versnipperd. Die aparte stukken natuur wil de 
provincie in het project Gestroomlijnd Landschap beter met elkaar verbinden. 
Waterlopen die natuur- en bosgebieden met elkaar verbinden, vormen de slagader 
voor de gebiedsgerichte projecten Gestroomlijnd Landschap. Daarbinnen maken we 
werk van een � jn netwerk van waterrijke gebieden, bomenrijen, bosjes, dreven en 
houtkanten.

Door het landschap slim in te richten, wordt het ook beter bestand tegen e� ecten van 
de klimaatverandering. Denk aan bu� erbekkens die zware regen opvangen of heggen 
en houtkanten die erosie tegengaan. Een klimaatbestendig landschap neemt ook 
CO2 op via bomen, struiken en natte gebieden. 

INHOUD
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Voorbeelden van acties zijn het verbeteren van de natuurlijke beekstructuur en de 
visstand, het ecologisch inrichten van overstromingsgebieden, onderhoud en herstel 
van kleine landschapselementen; opmaak van landschapsbedrijfsplannen, duurzaam 
bosbeheer, optimaliseren van het wandelnetwerk en de landschapsbeleving, 
soortgerichte acties voor wilde bijen, vlinders, kamsalamander, …

Om tot een sterker verbindend netwerk in het landschap te komen, is ook de 
verbinding en samenwerking tussen de betrokkenen in het gebied van cruciaal 
belang. Het provinciebestuur brengt de partners bij elkaar, neemt zelf initiatieven 
langs de waterlopen in eigen beheer en subsidieert de realisatie en herstel van 
landschapselementen in het hele projectgebied.

In de gebiedsgerichte projecten Gestroomlijnd Landschap bundelt de provincie 
haar krachten (oa. integraal waterbeheer, biodiversiteit, plattelandsbeleid, 
erosiebestrijding en advies op maat via de Regionale Landschappen en Bosgroepen) 
met die van de gemeenten (oa. biodiversiteit in het openbaar domein, drevenherstel, 
trage wegen) en andere betrokken instanties en actoren.

 1. Splenterbeek-Ede 
(Maldegem- Knesselare)

2. Maarkebeek 
(Vlaamse Ardennen, Maarkedal en omgeving)

3. Maanbeek-Laresloot 
(Laarne, Wetteren, Destelbergen)

4. Molenbeek-Graadbeek 
(Aalst, A� ligem, Asse)

5. Wagemakersbeek- Driesbeek 
(Knesselare, Zomergem, Eeklo, Maldegem, Aalter)

6. Terkleppebeek- Ophasseltbeek 
(Lierde, Geraardsbergen, Brakel, Zottegem, Herzele, Ninove)

7. Barbierbeek- Wase Cuesta 
(Temse, Kruibeke, Sint- Niklaas, Beveren)

8. Molenbeek- Serskampse beek 
 (Wichelen, Lede, Erpe- Mere, Sint- Lievens- Houtem, Wetteren, Herzele, Zottegem)

In deze sessie illustreren we terreinrealisaties in samenwerking met gemeenten in tot 
nu toe acht gemeente-overschrijdende projectgebieden. Je krijgt zo een overzicht van 
de mogelijkheden, ook al is er in jouw gemeente (nog) geen gebiedsgerichte werking 
die vanuit de provincie wordt gecoördineerd. Want ook buiten de projectgebieden 
kunnen de gemeenten rekenen op stevige steun van de provincie (oa. binnen het 
milieucontract) en van de Regionale Landschappen en Bosgroepen.

SPREKER

Om tot een sterker 
verbindend netwerk in 
het landschap te komen, 
is ook de verbinding en 
samenwerking tussen 
de betrokkenen in het 
gebied van cruciaal 
belang. 

Maja Verbeeck
beleidsmedewerker gebiedsgericht beleid

Provincie Oost-Vlaanderen
dienst Milieubeleidsplanning
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Ondersteuning voor gemeenten bij het realiseren van blauwgroene 
netwerken

• Binnen het Milieucontract https://oost-vlaanderen.be/milieucontract 
N1 – Opmaak van een bermbeheerplan
N2 – Opmaak van natuur- en bosbeheerplannen
N3 – Onderzoek naar het visbestand
NME2 – Begeleiden van NME- en klimaatactiviteiten voor scholen
K3 – Opmaak van een energie- en klimaatplan - deel adaptatie
E1 – Quick scan ‘energie uit lokale houtige biomassa’
W1 – Onderzoek van de waterbodemkwaliteit (slibanalyse)
W2 – Onderzoek naar de fysico-chemische en biologische waterkwaliteit
W3 – Opmaak van een waterbeheerplan voor vijvers en/of waterpartijen van gemeentelijke domeinen
W4 – Onderzoek naar de werking van kleinschalige waterzuiveringsinstallaties
W9 – Monitoring en beheer van watergebonden exoten
B5 – Opmaak van een erosiebestrijdingsplan
B6 – Steunpunt Erosie

• Oproep Beplant het landschap: www.oost-vlaanderen.be/beplant-landschap 
• Verbijsterende bijen: www.oost-vlaanderen.be/bijen
• Subsidie landschapsbeheer voor verenigingen: 

https://oost-vlaanderen.be/werken-en-ondernemen/landbouw/subsidies/
subsidie-voor-landschapsbeheer.html

• Oproep plattelandsprojecten 2019: www.plattelandsloket.be
• Werking Bosgroep

Ondersteuning en advies duurzaam bosbeheer
• Werking Regionaal Landschap 

Landschapsloket, natuurloket, educatie, trage wegen

MEER INFO

www.oost-vlaanderen.be/
gestroomlijndlandschap 

dienst Milieubeleidsplanning, 
Milieuondersteuning & 
Natuurontwikkeling
09 267 78 02
milieubeleidsplanning@oost-
vlaanderen.be

In nauwe samenwerking met oa.:

• dienst Integraal Waterbeleid
09 267 76 66
waterbeleid@oost-vlaanderen.be

• dienst Landbouw & Platteland
09 267 86 79
landbouw@oost-vlaanderen.be

• Provinciaal Centrum Voor 
Milieuonderzoek
09 267 89 00
pcm@oost-vlaanderen.be

• Regionaal Landschap Meetjesland 
www.rlm.be 050 70 00 42

• Regionaal Landschap Schelde-Durme 
www.rlsd.be 09 210 90 50

• Regionaal Landschap Vlaamse 
Ardennen www.rlva.be 055207265

• Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen
09 267 78 60 
bosgroepmidden@oost-vlaanderen.be

• Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord
09 267 78 60 
bosgroepnoord@oost-vlaanderen.be

• Bosgroep Vlaamse Ardennen
tot Dender 
055 21 62 80
vlaamseardennen@bosgroep.be

 www.bosgroepen.be/oost-vlaanderen

• Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw
• Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen vzw
• Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender vzw
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