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DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN  

TOT UW DIENST

KURT MOENS (N-VA)  
EERSTE GEDEPUTEERDE
09 267 81 46
kurt.moens@oost-vlaanderen.be
Bevoegdheden:
• Woordvoerder deputatie  

en communicatie
• Politieke organen - secretariaat 

- administratieve dienstverlening - 
archief

• Logistiek: aankopen, transport en 
verzending,  
en facilitair beheer

• Financiën en algemene 
financiering

• Onderwijs incl. vorming (PAULO)

LEENTJE GRILLAERT (CD&V)  
TWEEDE GEDEPUTEERDE
09 267 81 47
 leentje.grillaert@ 
oost-vlaanderen.be
Bevoegdheden:
• Vergunningenbeleid
• Landbouw en plattelandsbeleid
• Integraal waterbeleid incl. toezicht 

polders 
• Toezicht gemeenten
• Middenstand en EROV
• Toerisme
• Ontwikkelingssamenwerking
• Patrimonium
• Interbestuurlijk beleid
• APB Lemberge en steunpunt data-

analyse
• Uitleendienst
• Logistiek: deel patrimonium

RIET GILLIS (GROEN)  
DERDE GEDEPUTEERDE
09 267 81 48
 riet.gillis@oost-vlaanderen.be
Bevoegdheden:
• Mobiliteit
• Milieu en natuur
• Klimaat en energie
• Personeel
• Welzijn op het werk
• Buitenlandse betrekkingen en 

Europese projecten
• ICT en Egov
• Juridische aangelegenheden

AN VERVLIET (N-VA)  
VIERDE GEDEPUTEERDE
09 267 81 49
an.vervliet@oost-vlaanderen.be
Bevoegdheden:
• Ruimte
• Erfgoed
• Recreatiedomeinen
• Wonen
• Economie incl. POM

CARINA VAN CAUTER
GOUVERNEUR
09 267 80 21
kabinet.gouverneur@ 
oost-vlaanderen.be
Bevoegdheden:
• Voorzitter van de deputatie
• Commissaris van de federale 

regering (integrale veiligheid)
• Voorzitter provinciaal 

veiligheidsoverleg
• Commissaris van de Vlaamse 

regering voor o.a. de lokale 
besturen

STEVEN GHYSENS 
PROVINCIEGRIFFIER 
09 267 80 00
provinciegriffier@ 
oost-vlaanderen.be
 inzage@oost-vlaanderen.be
Bevoegdheden: 
• Secretaris deputatie en 

provincieraad
• Inzage in bestuursdocumenten
• Hoofd van het personeel
• Voorzitter managementteam
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DE BAERDEMAEKER

PROPERE
BOOT

0807

2



3

BOOMPJES
OPZETTEN

 
RIVIERPARK  

SCHELDE-
VALLEI

Het Rivierpark Scheldevallei strekt zich uit 
langs de Schelde, de Rupel en de Durme 
tussen Gent en Antwerpen. De getijden, 

slikken en schorren, gecombineerd met een 
rijk historisch verleden, maken het gebied 

uniek. Om dat alles optimaal te beschermen, 
heeft het Rivierpark bij de Vlaamse overheid 

een kandidatuur ingediend voor een 
erkenning als Nationaal Park. De Provincie 
hielp mee om alle neuzen – in de sectoren 

erfgoed, toerisme, natuur en landbouw, en in 
de lokale besturen – in dezelfde richting  

te krijgen.

Zelf de Scheldevallei ontdekken? 
  www.rivierparkscheldevallei.be

  www.routen.be/fietsen-langs-schelde

KNETTERENDE
KROKUSVAKANTIE

1514
11

SAMEN VOOR-DELIG ENERGIE KOPEN
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Groepsaankoop 
plantgoed
Via de Provincie kunnen land- en tuin-
bouwers en imkers streekeigen bomen, 
struiken, klimplanten en fruitbomen 
bestellen voor een voordelige prijs. Zo 
worden hun bedrijfsgebouwen beter in het 
landschap geïntegreerd. Gratis nestkasten 
en bijenvriendelijk bloemenzaad zijn ook 
verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt. 
Bestellen kan nog tot 5 januari, de afhaal-
momenten zijn op 8 februari (ILVO Plant 
Merelbeke), 10 februari (landbouwschool 
Oudenaarde), 12 februari (landbouwschool 
Sint-Niklaas) en 16 februari (landbouw-
school Eeklo).

www.oost-vlaanderen.be/ 
groepsaankoopplantgoed

Bezoek
uit Wallonië
Na de overstromingen in Wallonië coördi-
neert het Belgische Blauwe Schildcomité 
mee de hulpverlening door vrijwilligers bij 
musea, archieven en monumenten. Eind 
oktober kwam de organisatie op bezoek in 
Ename. In het Erfgoedcentrum hebben ze 
veel ervaring met waterschade en andere 
erfgoedcalamiteiten. Indien nodig kunnen 
ze er depotruimte vrij maken om bedreigde 
stukken tijdelijk op te slaan of bouw-
drogers en ventilatoren uitlenen, zoals aan 
erfgoedlocaties in Jambes en Verviers.

 www.oost-vlaanderen.be/erfgoedcentrum

Fit de winter door
Sport je liever niet binnen zolang het  
coronavirus nog ronddwaalt? In de  
provinciale domeinen kun je je hart ophalen. 
In Het Leen (Eeklo) liggen 30 kilometer 
verharde en onverharde paden op je te 
wachten, in Puyenbroeck (Wachtebeke)  
en De Ster (Sint-Niklaas) zijn er drie loop-
parcoursen en in Nieuwdonk (Berlare)  
een rondje rond de vijver. Voor joggers  
die mooie, zachte looppaden van boom-
schors prefereren, zijn er Finse pistes in 
De Brielmeersen (Deinze) en De Gavers 
(Geraardsbergen). Fitnesstoestellen en  
fit-o-meters vind je in De Brielmeersen,  
De Gavers en De Ster.

www.oost-vlaanderen.be/domeinen

Gezocht: 
jobstudenten
Voor de zomer van 2022 zijn de domeinen 
en verschillende andere diensten van de 
Provincie op zoek naar jobstudenten. Heb 
je zin om de handen uit de mouwen te 
steken en ben je minstens 18 jaar? Dan 
kun je vrijblijvend je gegevens achterlaten 
op www.oost-vlaanderen.be/vakantiejobs. 
Als de vacatures in februari online komen, 
word je als eerste via mail op de hoogte 
gebracht en kun je solliciteren.

www.oost-vlaanderen.be/vakantiejobs
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De Ster overdekt
In het domein De Ster in Sint-Niklaas werd 
een nieuw polyvalent terrein met een open 
evenemententent in gebruik genomen. De 
overkapping bevindt zich op het kruispunt 
tussen de zwemzone, het evenementen-
plein en de recreatiezone en kan dienen 
als startplaats voor wedstrijden, als 
picknickplek of als uitvalsbasis voor 
schooluitstappen, teambuildings, educa-
tieve wandelingen, sportdagen of culturele 
activiteiten. Is er niks speciaals te doen? 
Dan kun je er in de schaduw uitrusten of 
schuilen voor de regen, zonder de verplich-
ting iets te consumeren. 

www.oost-vlaanderen.be/domeinen
do
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Achter de schermen
van de archeologie
Op de provinciale erfgoedsite in Velzeke 
zijn de archeologen met nieuwe opgravin-
gen begonnen langs de toegangsweg naar 
het Archeocentrum, de Doolbosweg. Als je 
tijdens de openingsuren langskomt, maak 
je dus veel kans om de archeologen aan 
het werk te treffen. Ze verwachten heel wat 
Gallo-Romeinse restanten te vinden, en 
geven graag een woordje uitleg. Als je het 
Archeocentrum met een groep of tijdens 
een evenement bezoekt, kun je ook met 
eigen ogen zien wat er daarna met de 
vondsten gebeurt in de werkruimtes,  
het conserveringsatelier en het depot.

www.archeocentrumvelzeke.be

Informeel geeft 10 
eindejaarspakketten weg
De Provincie strooit met eindejaarscadeaus en 
geeft 10 pakketten met Oost-Vlaamse streek-
producten ter waarde van 45 euro weg. 

Wedstrijdvraag: hoeveel mensen namen vorig 
jaar deel aan de groepsaankoop groene stroom 
van de Provincie?

Stuur je antwoord voor 12 januari door naar  
info@oost-vlaanderen.be of Informeel,  
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent 

Logeren bij  
de Provincie
Op stap met een groep vrienden of klas-
genoten? In de provinciale domeinen hebben 
de groeps- en jeugdverblijven opnieuw de 
deuren geopend. Jeugd herberg ’t Schipken, in 
domein De Gavers (Geraardsbergen), bestaat 
uit twee gebouwen – met 42 bedden en  
62 bedden. Ideaal voor scholen, sportkampen 
en families of vriendengroepen. Nog tot  
25 februari krijg je er een gratis ontbijt tijdens 
je verblijf. In Puyenbroeck (Wachtebeke) is een 
verblijfscentrum waar tot 68 personen kunnen 
overnachten. De accommodatie is geschikt voor 
sportkampen en -stages of teambuildingactivi-
teiten. Jeugd- en vormingscentrum Heywijck in 
domein De Ster (Sint-Niklaas) bestaat uit een 
hoofdgebouw en een villa met 42 en 18 slaap-
plaatsen en biedt onderdak aan verenigingen, 
bedrijven, families en vriendengroepen.

www.oost-vlaanderen.be  
(tik ‘overnachten’ in het zoekvenster)



Kerstmis en nieuwjaar: dat is sfeer, 
gezelligheid, smullen en … cadeautjes. 

Ook bij de Provincie. 
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Oost-Vlaanderen
natuurlijk!

een selectie uit de natuur- en bosgebieden beheerd door de Provincie

#klimaatgezond

uitgeknipt

KERSTVAKANTIE
IN DE GAVERS
Van zondag 26 decem-
ber tot en met zondag 
9 januari worden in het 
Gaversbad in domein 
De Gavers (Geraards-
bergen) elke dag pakjes 
uitgedeeld, aan het 
einde van een leuke 
zoektocht voor kinderen 
tot en met 12 jaar. 
Op vrijdag worden de 
lichten gedimd en zet 
de badmeester een 
stemmig muziekje op. 
Een hongertje? In het 
buffetrestaurant betalen 
zwemmers 4,50 euro 
in plaats van 5,90 euro 
voor een pannenkoek 
en een koffie.

LEKKERS
VAN BIJ ONS
Bier of citroenjenever? 
Pickles of mosterd? 
Cuberdons of kletskop-
pen? Pakketten met 
streekproducten zijn er 
naar ieders smaak en 
budget. De eindejaars-
pakketten kosten 29 of 
45 euro, maar ook de 
zoete, hartige of ont-
dekkingsmanden – met 
een peperkoeken hart! 
– zijn perfecte cadeaus. 
Zelf een pakket samen-
stellen? Dat kan. Ga 
naar de pop-upwinkel 
op het Goudenleeuw-
plein 3 of surf naar de 
website van het Groot 
Vleeshuis.

EEN FRISSE
NEUS
Geen mooier cadeau dan 
een goede gezondheid. 
De natuur opzoeken is 
goed voor je lichamelijke 
én mentale welzijn. De 
brochure ‘Oost-Vlaan-
deren natuur lijk!’, een 
praktisch overzicht van 
de natuur- en bosgebie-
den in het beheer van  
de Provincie, is een goed 
vertrekpunt. Onder het 
icoontje ‘Niet te missen’ 
zie je bij elk gebied of de 
winter er iets speciaals 
te bieden heeft. Je 
kunt de brochure gratis 
downloaden via de site 
of bestellen via natuur@
oost-vlaanderen.be.

LAM GODS
TE BOEK
Nu de oude vernislagen 
van het Lam Gods 
verwijderd zijn en het 
meesterwerk weer 
in z’n volle glorie te 
bewonderen is, plannen 
veel kunstliefhebbers 
een bezoekje aan de 
Sint-Baafskathedraal. 
Geef hun ‘Op zoek naar 
het paradijs. Flora op 
het Lam Gods’ (25 euro) 
of ‘Van boomstam tot 
altaarstuk’ (10 euro) 
cadeau en ze kunnen 
meepraten over de 76 
verschillende bloemen 
en planten op het schil-
derij, én de planken 
erachter.

GRATIS
RENOVATIEADVIES
En waarom zou je jezelf 
geen cadeau geven? In 
zowat alle Oost-Vlaamse 
gemeenten kun je de  
renovatieadviseur 
van het Steunpunt 
Duurzaam Wonen en 
Bouwen gratis laten 
langskomen (alleen 
in Brakel, Gavere en 
Sint-Martens-Latem 
betaal je 75 euro). Dank-
zij een stappenplan op 
maat kun je daarna aan 
de slag om je woning 
energiezuiniger te 
maken. Het geld dat je 
zo bespaart, gebruik je 
later om jezelf extra in 
de watten te leggen.

2 3 4 5
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Tijd voor 
CADEAUTJES

1

3

 www.oost-vlaanderen.be/ 
domeinen

 www.grootvleeshuis.be  www.oost-vlaanderen.be/
publicaties

 www.oost-vlaanderen.be/
publicaties

 www.oost-vlaanderen.be/
renovatieadvies
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Zie ook de 
wedstrijd  
op p. 5



Propere 
boot

In Gent brengt een elektrisch 
aangedreven boot bouwmateriaal 
tot in het centrum van de stad. De 
stadsboot maakt deel uit van een 
Europees project, AVATAR, rond 
 autonome binnenvaart. Meerdere 
Oost-Vlaamse partners (UWL,  
Opleidingscentrum voor Hout en 
Bouw, E. Van Wingen) participeren 
erin en het initiatief kreeg steun van 
het projectenfonds duurzame mobi-
liteit van de Provincie. Ook de POM 
zet er mee haar schouders onder, 
als projectcoördinator. 
Tom Pauwels (POM): “Wij willen 
ook onderzoeken onder welke 
voorwaarden het concept eco-
nomisch rendabel wordt. Dat is 
vooral een kwestie van volumes, 
afstand en retourlogistiek.”  
“De bestaande boot heeft een 
laadvermogen van 25 ton en kan 
overal in Gent varen”, zegt Peter 
Geirnaert (UWL). “Maar in de 
toekomst zouden ook het vervoer 
van passagiers en autonoom varen 
en aanmeren mogelijk moeten 
worden. Zo kunnen we via het 
water de verbinding maken met 
steden als Aalst, Deinze, Aalter  
en Eeklo.”

�northsearegion.eu/avatar 



De zwemvijver van Hilde De 
Baerdemaeker ligt in haar tuin 
in Vlaams-Brabant. De Oost- 
Vlaamse woont daar al vijftien 
jaar, maar denkt met veel warmte 
terug aan haar geboortestreek. 
Hilde De Baerdemaeker: “Ik ben 
opgegroeid in Deinze. Als ik 
de grens met Oost-Vlaanderen 
oversteek of de torens van Gent 
zie, word ik nog altijd een beetje 
week vanbinnen. Volgens mijn 
man begin ik dan ook anders te 
praten. (lacht) Wist je dat ze in de 
buurt van Deinze, bij Vosselare 
Put, al sinds jaar en dag een 
ijsberenclub hebben? Als kind 
ging ik daar ook zwemmen. Maar 
alleen in de zomer: ik vond die 
winterzwemmers knettergek, 
herinner ik me.”

Bergen verzetten
Zelf is Hilde een jaar of drie 
geleden met ijsberen begonnen. 
Maar een waterrat is ze altijd al 
geweest.
Hilde: “Ik kan moeilijk aan de zee 
passeren zonder er eventjes in te 
gaan. Afgelopen najaar was ik in 
Oostende voor de opnames van 
de familiefilm ‘Zeevonk’ en heb 
ik geregeld een duik genomen. 
Maar in september is de zee 
nog niet koud, hè. Thuis maak ik 
geregeld tijd om in de vijver te 
zwemmen. Het hele jaar door, 
zomer én winter. Maar dat is iets 
wat je best opbouwt: aan koud 
water moet je wennen. Ik ben 
altijd een koukleum geweest, 
maar heb via via Wim Hof – The 
Iceman – leren kennen. Zijn 

ademhalingsoefeningen hebben 
ervoor gezorgd dat ik op den duur 
rustig onder een koude douche 
kon staan en dat ik ook in de 
winter graag even in de vijver 
ga zwemmen. Ik had het geluk 
om een weekend lang door Wim 
zelf opgeleid te worden, in zijn 
eigen tuin in Nederland. Ik ging 
daar gezellig mee in een ijsbad, 
wel vijf minuten lang. De focus 
die dat vergt, is onbeschrijfe-
lijk. Alle andere dingen worden 
onbelangrijk, want je hele lijf is 
bezig met die kou, met overleven. 
Je geest wordt helemaal helder. 
Het overweldigende gevoel dat 
je je rust en kalmte kunt bewaren 
in zo’n oncomfortabele situatie: 
heerlijk! Om dezelfde reden vind 
ik yoga en mediteren ook zo zalig. 
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In het woordenboek van Hilde De Baerdemaeker staat 
‘ijsberen’ niet voor ‘rusteloos heen en weer lopen’. Als 
de actrice ijsbeert – lees: in koud water zwemt – is ze 
één en al focus en kalmte.

hilde de baerdemaeker 

KOUD 
KUNSTJE
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Winters 
zwemmen

Heb je zelf zin gekregen om ook  
’s winters in de natuur te zwem-
men? In provinciaal domein De Ster 
in Sint-Niklaas kun je tot en met de 
laatste zondag van maart (behalve 
op 9 januari) tussen 10 en 11 uur 
baantjes trekken in het afgebaken-
de 50 meterbad van de Aquarena. 
Vooraf reserveren is niet nodig.

 www.oost-vlaanderen.be/ 
 domeinen

Binnen
zwemmen

Wie het liever warm houdt, kan  
in de zwembaden van domein  
De Gavers en domein Puyenbroeck 
terecht.  
In Geraardsbergen geniet je van 
een plons- en ploeterbad voor peu-
ters en kleuters, een 25 meterbad, 
een instructiebad, een speelkreek 
met draaibad, whirlpools met 
jetstream, een waterglijbaan, een 
waterval en een massagewand. 
In Wachtebeke wachten een  
50 meter bad, een doelgroepenbad, 
een peuterbad en een zwempara-
dijs met whirlpools, stoomhutten, 
een stroomversnelling en een 
glijbaan.

Check de openingsuren op  
 www.oost-vlaanderen.be/ 
 domeinen
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hilde de baerdemaeker 

(Beter)
leren zwemmen 
 
Beheers je alleen de ‘baksteen-
slag’? In domein Puyenbroeck 
schaaf je je techniek bij (crawl,  
7 euro per les) of zwem je langere 
afstanden in groep (conditie-
zwemmen, 6 euro per les). In 
januari starten de nieuwe lessen-
reeksen. Inschrijven doe je via de 
webshop op de site. 

 www.oost-vlaanderen.be/ 
 domeinen

Nog meer
rust in je hoofd

Als je niet van zwemmen houdt,  
kun je verstilling opzoeken tijdens 
een mindfulnesswandeling of  
een bosbad.
Het Opkikkerpad in het provinciaal 
domein Puyenbroeck in Wachtebeke 
werd ontworpen door de Finse 
natuurcoach Katriina Kilpi. Tijdens 
de 3,8 kilometer lange wandeling 
kun je oefeningen doen en even bij 
de dingen stilstaan. De focus ligt op 
de zintuigen, met aandacht voor het 
hier en nu.
In het Meetjesland kom je ook 
helemaal tot rust tijdens een mind-
fulnesswandeling in De Boere kreek. 
De route van 9,4 kilometer is aan-
geduid met rode knooppunt borden 
en start in Sint-Laureins. Op 20 
stops kun je een geluidsfragment 
beluisteren.

Het maakt me sterk en geeft me 
het gevoel dat ik bergen kan  
verzetten, dat ik heel even 
Popeye ben.”

Gekke hobby
Op langere termijn zou koude-
training goed zijn voor je gezond-
heid. Merkt Hilde daar iets van?
Hilde: “Ik kan dat natuurlijk niet 
meten, maar ik denk wel dat het 
mijn immuniteit ten goede komt. 
Ik ben echt niet vaak verkouden 
of zo. Veel mensen zijn op zoek 
naar manieren om zich te wape-
nen – tegen stress, tegen ziekte. 
Ik merk dat ook aan het succes 
van ‘Nog 9 minuten’, de medita-
tiepodcast die ik samen met Evi 
Hanssen en Jutta Borms maak. 
Het verwondert me dus niet dat 
ook winterzwemmen populairder 
wordt. Heel fijn dat het op steeds 
meer plekken kan.” 
Bij de andere leden van Hildes 

gezin slaat het koude water 
voorlopig niet aan. Zolang het 
geen 25 graden is, springen de 
kinderen niet mee in de vijver.
Hilde: “Nee, hoor. Die denken: 
weer één van mama’s gekke hob-
by’s. Laat haar maar doen, ze doet 
er niemand kwaad mee. In ons 
nieuw-samengestelde gezin zitten 
twee jongens en twee meisjes: 
precies dezelfde combinatie als 
die waarin ik opgegroeid ben. Met 
mijn broers en zus spendeerde ik 
elk vrij moment in het provinciaal 
domein De Brielmeersen. In het 
bos ravotten, naar de speeltuin, 
met onze voeten in de vijver de 
karpers lokken, kikkerdril ‘vangen’ 
in de beek … We konden er 
urenlang spelen en kenden elke 
millimeter van het domein als 
onze broekzak. Onlangs ben ik 
er nog eens gaan wandelen met 
mijn eigen kinderen en dat was 
fantastisch: pure nostalgie.”

 www.oost-vlaanderen.be/ 
 puyenbroeck 
 www.routen.be/ 
 mindful-wandelroute  
 (voor de kaart) 
 www.meetjesland.be/ 
 mindful-wandelen 
 (voor de geluidsfragmenten)



De energieprijzen pieken als nooit tevoren. Om de financiële schade 
te beperken kun je meedoen aan de 11de groepsaankoop groene 

stroom en aardgas van de Provincie.

GROENE STROOM  
in cijfers

Inschrijven tot

31 januari
Veiling op

1 februari
Je krijgt een voorstel vanaf 

13 maart

55 000
mensen namen vorig jaar deel

 34 000 gezinnen
 1 000 bedrijven

stapten over naar de nieuwe leverancier

100%
Belgische groene stroom

80% offshore

20% zonnepanelenparken, 
windmolens op land, biomassacentrales

Gemiddelde besparing

350 euro 
per jaar voor gezinnen

450 euro 
per jaar voor bedrijven 
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Hoe schrijf je je in? 
 online via www.samenaankoopenergie.be of www.oost-vlaanderen.be/groenestroom

 telefonisch via het gratis nummer 0800 60601

  i via het infoloket bij je gemeente- of stadsbestuur

Hoe meer mensen zich inschrijven, hoe groter de korting!
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MET EEN  

Een paar keer per jaar bewandelt Ludo 
Pissens ‘zijn’ trage wegen, als wegspotter. 
“Obstakels of zwerfvuil fotografeer ik en 
speel ik door via de app MobiMelder. De 
gemeente lost het dan op.”

Vandaag is Ludo op pad in Heister-
gem, een natuurgebiedje in  
Buggenhout, Lebbeke en Opwijk. 

De wandelroute is maar 2,2 kilometer 
lang, maar hij voert je wel langs heel 
verscheiden stukjes natuur: een vijver 
met een vogelkijkwand (probeer de azuur-

blauwe ijsvogel te spotten!), poelen, 
bos- en grasland, en woeste gronden die 
ecologisch worden beheerd door schapen.  
Ludo zet er stevig de pas in. Hij is de 
voorzitter van wandelclub Denderklokjes 
Lebbeke en een geoefende wandelaar.
Ludo Pissens: “Ik was heel lang actief in 
het voetbal, maar met het ouder worden 
ben ik op wandelen overgeschakeld. 
Tijdens corona is onze club wandelingen 
blijven organiseren. Dat heeft ons leden-
bestand een extra boost gegeven. We zijn 
de afgelopen jaren gegroeid van 250 naar  
680 leden.”

Problemen spotten
Hier en daar heeft de regen voor wat 
modder gezorgd, maar voor de rest zien 
de paden van natuurgebied Heistergem er 
pico bello uit. 
Goed nieuws, dat Ludo straks zal doorspe-
len via de app MobiMelder. Dat behoort 
tot zijn takenpakker als wegspotter, een 
initiatief van de Provincie.
Ludo Pissens: “Wegspotters zijn mensen 
die geregeld een aantal paden controleren 

Op pad 
WEGSPOTTER
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reportage

en problemen melden. De gemeente lost 
die dan op. Lebbeke was een van de eerste 
gemeenten om in dit systeem in te stap-
pen. Dat was al in 2014, denk ik.”

Pionier in trage wegen
Lebbeke was, samen met onder andere 
Merelbeke, Temse en Wetteren, ook een 
pionier in het ontsluiten van trage wegen, 
aan de hand van een tragewegenplan. 
Trage wegen worden vermeld op histori-
sche wegen atlassen, maar raakten in de 
loop der jaren vaak vergeten of overwoe-
kerd. Steeds meer gemeenten brengen ze 
in kaart en richten ze in voor zachte weg-
gebruikers, met steun van de Provincie. 
Ludo Pissens: “Ook voor dat tragewegen-
plan vroeg Lebbeke zijn wandelaars om 
input. We kregen een plannetje en trokken 
op verkenning, om te zien welke routes 
deel konden uitmaken van wandel- of 
fietsroutes.”

Provincie steunt
gemeenten

Bijna alle Oost-Vlaamse gemeen-
ten hebben tragewegenplannen 
opgemaakt of zijn daarmee 
bezig. Ze staan er niet alleen 
voor. Partners van de Provincie 
– de Oost-Vlaamse Regionale 
Landschappen of de vzw Trage 
Wegen – helpen dossiers voor 
de heraanleg van trage wegen 
voorbereiden, waarna een 
aannemer de trage wegen kan 
herinrichten voor gebruikers. De 
Provincie geeft 5 000 euro per 
15 werk dagen van die partner, de 
gemeente past telkens 3 000 euro 
bij. Daarnaast geeft de Provincie 
ook subsidies aan gemeenten 
die trage wegen herinrichten of 
naambordjes langs trage wegen 
plaatsen.

Veilig 
onderweg 

Traag is veilig. Daarom is de Pro-
vincie bezig met de opmaak van 
fietsroutekaarten, waarin zoveel 
mogelijk trage wegen zitten. 
Dat gebeurt in samenwerking 
met plaatselijke organisaties. In 
het voorjaar van 2022 moeten 
de kaarten voor Buggenhout, 
Erpe-Mere, Gent en Zele klaar 
zijn. Je vindt ook meer dan 
30 schoolfietsroutekaarten 
op www.oost-vlaanderen.be > 
wonen en leven > mobiliteit > 
fietsinfrastructuur. De vzw Trage 
Wegen onderzoekt dan weer hoe 
de provinciale domeinen beter 
bereikbaar kunnen worden via 
trage wegen.

Zelf 
op pad

Je komt er weleens een tractor of de auto 
van een bewoner tegen, maar de meeste 

trage wegen zijn voorbehouden voor 
voetgangers en fietsers. Het verkeer gaat 
er in elk geval langzaam. Elke wandeling 
die je uitstippelt op www.wandelknoop-
punt.be, bevat gegarandeerd een portie 

trage wegen. Wil je net als Ludo als 
wegspotter over hun toegankelijkheid 

waken? Dat kan. Voor meer info: check 
de website.

  www.wegspotters.be

Trage wegen  
in cijfers

60 
gemeenten in Oost-Vlaanderen

56 
hebben een tragewegenplan

30 à 110 km 
trage wegen per gemeente

13 
gemeenten hebben wegspotters

300 
Oost-Vlaamse wegspotters
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BOOMPJES 
OPZETTEN

Meer bos staat bij veel gemeenten op het to-dolijstje. Maar hoe pak je 
dat aan? Om de lokale besturen bij te staan, bundelden de Provincie 
en de drie Oost-Vlaamse Bosgroepen hun krachten in het bosloket. 

Ook Buggenhout klopte daar aan.

 Met het Buggenhoutbos heeft jullie 
 gemeente toch al een groot bos?   

 Veerle De Buyser (groendeskundige Bug-
genhout): “Dat klopt. Het Buggenhoutbos 
– zo’n 140 hectare – is een restant van wat 
ooit een gigantisch woud was. Maar daar-
naast is er niet zoveel beboste oppervlakte 
in onze gemeente, en al zeker geen publiek 
toegankelijk bos. Vandaar dat het lokaal 
bestuur elk jaar minstens één perceel wil 
vergroenen.”

 Waar vind je zo’n perceel?
 Veerle: “Dit jaar kwam er dicht bij het 

centrum van de deelgemeente Opdorp 
een voetbalterrein vrij waarvan het lokaal 
bestuur al de eigenaar was. Het paalt aan 
een stuk grond dat vorig jaar bebost werd 
door Natuurpunt. Dat Keerpuntbos wordt 
ondertussen gretig bezocht door omwo-
nenden en passerende recreanten. Op 
zoek naar een efficiënte aanpak zijn we via 
de bosgroep Midden Oost-Vlaanderen bij 
het bosloket terechtgekomen. Daar heb-
ben ze voor ons de subsidie ‘Beplant het 
landschap’ van de Provincie aangevraagd 
en een inrichtings- en beplantingsplan 
uitgewerkt. Dat vroeg wel wat expertise 
en creativiteit, want we moesten rekening 
houden met de bodem, de omgeving en de 
hoogspanningslijn die boven het perceel 
loopt. Het bosloket zorgde ook voor de 
bestelling van het plantgoed en heeft begin 
december onze plantactie begeleid.” 

 Zijn er nog meer dingen waar het bosloket 
mee kan helpen?

 Bram Bauwens (bosloket): “Ons aanbod 
is heel divers. We kunnen lokale besturen 
in alle fases hulp bieden, van de ontwik-
keling van een visie op bosuitbreiding tot 
de realisatie van nieuw bos. De gemeente 
Buggenhout had al een perceel om te be-
planten, maar we kunnen gemeenten ook 
ondersteunen bij de aankoop van geschik-
te gronden en de aanvraag van subsidies 
die ze daarvoor kunnen gebruiken. We 
maken uitvoeringsplannen, besteden ter-
reinwerken uit aan aannemers en volgen 
de werken op. Voor een aantal gemeenten 
informeren we ook private grondeigenaars 
over wat ze zoal kunnen doen om een  
eigen bos aan te leggen. Op die manier kun-
nen burgers ook hun steentje bijdragen.”

 Werden de bewoners van Opdorp bij het 
nieuwe bos in hun buurt betrokken?

 Veerle: “Zeker. Met de hulp van het bos-
loket hebben we een infomarkt gehouden 
om iedereen te informeren. De aanwezigen 
konden hun opmerkingen geven en kiezen 
hoe de speelzone ingericht zal worden. Op 
de plantdag hebben de omwonenden mee 
de handen uit de mouwen gestoken.”

 En nu? Op naar nog meer bos?
 Veerle: “We zijn al op zoek naar een nieuw 

terrein om te bebossen. Zodra we er één 
hebben, doen we opnieuw een beroep op 
het bosloket.”

Lokale besturen krijgen 
antwoord op al hun vragen 
bij bosloket@oost-vlaan-
deren.be. Particulieren 
kunnen bij hun lokale 
bosgroep aankloppen via 
www.bosgroepen.be

de vraagjes

28 TOT 6
 FEB MAA
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Oost-Vlaamse 
Natuurstudiedag
Ben je gepassioneerd door de natuur en als 
professional of vrijwilliger actief in natuurstudie-
projecten in Oost-Vlaanderen? Noteer dan alvast 
19 maart 2022 in je agenda. Op die dag vindt de 
derde Oost-Vlaamse Natuurstudiedag plaats. 
Fysiek in Gent, als corona het toelaat ... Met het 
evenement willen de Provincie, UGent en een 
reeks andere partners het Oost-Vlaamse natuur-
studienetwerk activeren en de uitwisseling van 
kennis en ervaring stimuleren. In de voormiddag 
geven een aantal vooraanstaande onderzoekers 
een lezing, na de middag zijn er diverse interac-
tieve workshops. In afwachting van het definitieve 
programma kun je op de website lezen welke 
sprekers en workshops er in 2016 en 2019 op het 
menu stonden.

www.oost-vlaanderen.be/natuurstudiedag

19
MAA

Knetterende 
krokusvakantie
Op zoek naar een toffe activiteit tijdens de krokus-
vakantie? Op de Erfgoedsite Ename trekken tieners 
eropuit voor een spannende familiezoektocht 
van 3 kilometer die langs het archeopark, het 
dorp en het bos leidt. Kinderen van 6 tot 14 jaar 
kunnen binnen aan de slag met archeologische 
sporen, voor de allerkleinsten is er een originele 
puzzel en nog veel meer. In het Archeocentrum in 
Velzeke kunnen de creatievelingen zich uitleven. 
Met klei maken ze godenbeeldjes of amuletten, 
recuperatiekarton wordt een Romeins schild en 
graan uit de regio een voedzaam broodje naar 
oeroud recept.

www.archeocentrumvelzeke.be 
www.pam-ov.be/ename
 www.oost-vlaanderen.be/ 

erfgoedcentrum

28 TOT 6
 FEB MAA

23 &30 / 30
 JAN FEB

Winterbloeiers en 
bosbewoners
Ook in Het Leen in Eeklo staan er educatieve wan-
delingen op het programma. Tijdens een winterse 
tocht door het arboretum (zondag 23 januari) 
maak je kennis met opvallende winterbloeiers. 
Op zondag 30 januari geef je je verbeelding de 
vrije loop terwijl de gids boeiende verhalen en 
sagen over de bosbewoners vertelt, op zondag 
27 februari leer je hoe je bomen herkent aan hun 
schors en de knoppen. De wandelingen starten 
om 9.30 uur en duren twee uur. Inschrijven is 
verplicht.

www.oost-vlaanderen.be/domeinen

15

Volg de gids
Elke eerste zondag van de maand wordt er gewan-
deld in domein De Brielmeersen in Deinze. Op 
2 januari is er een nieuwjaarswandeling met aan-
dacht voor vogels, op 6 februari een winterwan-
deling en op 6 maart een tocht rond de geuren en 
kleuren van de lente. Een natuurgids geeft tekst 
en uitleg. Reserveren is niet nodig, kom gewoon 
naar de ingang aan de Lucien Matthyslaan om 10 
uur stipt.

www.oost-vlaanderen.be/domeinen
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09 267 80 00

 www.oost-vlaanderen.be
 info@oost-vlaanderen.be
  Provincie Oost-Vlaanderen
  @oost_vlaanderen 

2

1

4

VIER REDENEN OM 
OOST-VLAANDEREN  
IN DE GATEN  
TE HOUDEN

1. Met vuur
spelen
Vuur is gevaarlijk, maar je kunt er ook 
mooie dingen mee maken.  
Op 29 decem ber, van 14 tot 16 uur, wordt 
in domein Puyenbroeck een workshop 
pyrografie – met een brandpen in hout 
tekenen – georganiseerd. Ben je ouder 
dan 16 jaar? Dan mag je het eens komen 
proberen. Vooraf inschrijven is verplicht.

www.oost-vlaanderen.be/domeinen

2. Jong
begonnen
Op 21 oktober gingen 13.000 jongeren 
tijdens de schooluren aan de slag bij een 
bedrijf of organisatie. Hun loon, 55 euro 
per leerling, ging naar jongerenprojecten 
over de hele wereld. Ook bij de Provincie 
kwamen 15 scholieren een dagje mee-
helpen, bij verschillende domeinen en 
diensten.

  www.youca.be

3. Nieuwe website
fietssnelwegen
Fietssnelwegen.be kreeg een make-over. 
Je vindt er kaarten van de fietssnelwegen 
en fietsostrades, een geïntegreerde rou-
teplanner én fietssnelweginfo uit Brussel. 
De nieuwe site is een initiatief van de pro-
vincies, die als bouwheer, subsidiegever 
en adviseur mee voor de uitbouw van de 
fietssnelwegen zorgen.

4. Bustes van
de Boekentoren
Tijdens de restauratiewerken aan de 
Boekentoren kregen 37 borstbeelden 
onderdak in het provinciale Erfgoed-
depot in Ename. Tijdens hun verblijf 
kreeg een aantal bustes een poetsbeurt 
– sommige met wattenstaafjes en 
speeksel! In februari gaan de koningen, 
schrijvers, kunstenaars en intellectuelen 
weer naar huis.

  www.oost-vlaanderen.be/ 
 erfgoedcentrum Colofon   
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Ook de Provincie Oost-Vlaanderen schort 
soms activiteiten op om de verspreiding 
van het coronavirus tegen te gaan. 
Check daarom www.oost-vlaanderen.be/
coronavirus of neem contact op met de 
locatie waar de activiteit plaatsvindt.


