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Stadlandschap Leie en Schelde

• Interne staatshervorming: bevoegdheid regionale landschappen 
en bosgroepen → provincie

• Stadslandschap Leie en Schelde opgericht 2015: 13 gemeenten



Stadlandschap Leie en Schelde

• Doel: 

samen met lokale besturen en middenveldorganisaties 
investeren in het landschap

• Doelstellingen:
1. Versterken natuurwaarden in de regio door inrichting en 

beheer van landschappelijk waardevolle KLE

vb aanbod landschapsbedrijfsplannen landbouwers en 
landschapsplannen particulieren in buitengebied, knotploeg

2. Verbrede NME (natuur en milieueducatie) werking gericht op 
diverse doelgroepen (streekeducatie). Meer betrokkenheid 
bewoners en gebruikers creëren. 
vb natuuracademie, natuurouders, educatieve routes, 
vergroening speelplaats, gidsenwerking, soortencampagnes



Stadlandschap Leie en Schelde

3. Ontwikkelen van streekeigen, (landschaps-) recreatieve 
producten en de organisatie van evenementen die bewoner 
en recreant mobiliseren.

vb tentoonstellingen, wandelingen, (her)inrichten trage wegen

4. Doelgroepgerichte communicatie

vb landschapskrant (2x/jaar), huisstijl, website

• Provincie voorziet werkingsmiddelen en personeel (coördinator, 
landschapsconsulent en educatie medewerker)

Link presentatie stadslandschap



Doven openbare verlichting

• Doven van 23u tot 5u

• Waarmaarde: 
februari 2016

• Bossuit: 
april 2016

• Avelgem – Outrijve – Kerkhove:
zomer 2016



Zwaluwen

• Zwaluwdrink – behandelen brug Kerkhove: 17 april 2016



Zwaluwen

• Zwaluwwandeling 15 juni 2016



Geboortegroen

Voorlopige planning:

• aanplant Rijtgracht: zeker nog 1 jaar



Geboortegroen

• Maraillestraat: 2 jaar



Geboortegroen

• Oudstrijderslaan Bossuit – fruitboomgaard: 1 jaar



Geboortegroen

• Eventueel i.s.m. provincie langs oude spoorwegbeddingen

→ Nog verder te bekijken met de provincie



Trage Wegen

• Herinrichten trage weg Hulstraat – Bosstraat

• Stadlandschap: Europees subsidieproject (zomer) - aanleg 
bredere halfverharding

• Aanleg voorzien najaar 2016



Trage Wegen

• Opmaak inventaris Outrijve – Bossuit

• Deze winter: voetwegen hersteld (Waarmaarde, Kerkhove, 
Rugge)



Financiële steun 2016



Varia

• Vraag Natuurpunt ivm kappen bomen langs 
Oudenaardsesteenweg in Kerkhove.

100 bomen gekapt langs Oudenaardsesteenweg: volgende winter
Heraanplant:
- 60 lindes langs Oudenaardsesteenweg
- 40 bomen langs Rijtgracht (oa zwarte populier, zomerlinde, 

knotwilg, zomereik)
- 12 bomen ter hoogte van voetbalveld Kerkhove (eventueel als 

geboortegroen)


