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RODELANDPROJECT 
OVERZICHT REALISATIES 2021 EN ACTIES VOOR 2022 

 

 

INLEIDING 

  

Het Rodelandproject: waar staan we vandaag? Waar willen we, samen met de partners, het komende jaar op inzetten?  

Dit allemaal in een paar zinnen samenvatten, is niet evident. Zo talrijk en uiteenlopend zijn de afgelopen en geplande acties.  

In dit document zijn alle initiatieven overzichtelijk samengebracht per werkgroep: oogstlandschap, kleine landschapselementen (KLE), 

waterlandschap, natuurontwikkeling en communicatie & beleving.  

Heel wat acties zijn onder te brengen bij meerdere werkgroepen. Interactie tussen de verschillende werkgroepen is essentieel en op zich ook heel 

vanzelfsprekend in een geïntegreerd project. 
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De tabellen zijn een dynamisch werkinstrument. Wil je als partner een andere klemtoon leggen? Doen zich opportuniteiten voor het realiseren van 

een idee voor dat helemaal nog niet in de tabel staat? Dat kan! De tabellen geven de keuzes van de werkgroepen weer en zijn een hulpmiddel om 

te komen tot de terreinrealisaties waar draagvlak voor is. Ze geven de richting aan, maar leggen geen beperkingen op. 

In 2021 hebben we met succes ingezet op het uitwerken en indienen van projectaanvragen om via externe financiering extra budget voor de uitvoering 

van deelprojecten naar Rodeland te brengen.  

Zo willen we in het kader van het PDPO-project ‘Samen+Werken aan het landbouwlandschap in Rodeland’ samen met geïnteresseerde lokale 

landbouwers uit de 4 gemeenten aan de slag gaan in het landschap rond bodemkwaliteit, bloemenranden en kleine landschapselementen. 

  Projectdetails: Looptijd: 1 januari 2022 tot 30 juni 2024 – Subsidies: Europees, Vlaams en Provinciaal – Totaal subsidiebedrag 

       voor 2,5 jaar: €128.713 – Perimeter: 4 Rodelandgemeenten 

Via het Waterlandschaps 2.0-project: ‘Klimaatrobuuste vallei van de Molenbeek/Gondebeek en Driesbeek’ zal extra budget ter beschikking 

komen voor acties die de weerbaarheid van dit stroomgebied tegen droogte en wateroverlast zullen verhogen. Het projectvoorstel dat de Provincie 

samen met een aantal Rodelandpartners heeft opgesteld, werd begin 2022 geselecteerd door minister Zuhal Demir in het kader van de Blue Deal, 

samen met nog 15 andere gebiedsgerichte projecten in Vlaanderen. In 2022 willen we met de gebiedscoalitie komen tot een geïntegreerd en 

samenhangend gebiedsprogramma dat de overstromings- en droogteproblematiek en de gevolgen voor landbouw en natuur op schaal van het 

stroomgebied aanpakt.  

  Projectdetails: Uitvoeringsperiode: 2023-2025 – Subsidies: Europees en Vlaams (Blue Deal) – Gebiedsprogramma in voorbereiding –

      Subsidiebedrag nog vast te leggen: minimaal € 500.000 – maximaal € 1.250.000 – Perimeter: stroomgebied Molenbeek/

      Gondebeek en Driesbeek 
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Dit jaar willen ook we verder werken aan de zichtbaarheid van het Rodelandproject: de Rodelandpartners zijn de voorbije maanden en jaren achter 

de schermen bezig geweest met het voorbereiden en uitwerken van acties, waarvan er in 2022 alvast een aantal worden uitgerold: een aantal mooie 

terreinrealisaties die we graag willen tonen aan het publiek! De website www.rodeland.be zal ook veel meer het uithangbord van het project worden, 

waarop de terreinrealisaties kunnen worden gevolgd.  

 

2022 is een scharnierjaar voor het Rodelandproject: op 5 juli is het al 3 jaar geleden dat de samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend door 

de 20 partners. Momenteel loopt het traject voor de verlenging van het Rodelandproject tot eind 2025: meer tijd om samen verder te bouwen aan 

een waardevol natuur- en landbouwlandschap! 

 

Sofie Van Brussel – Projectcoördinator Rodeland 

25 mei 2022 
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OVERZICHT REALISATIES 2021 PER WERKGROEP 

 

1. OOGSTLANDSCHAP 

Actie Deelactie Locatie Opmerking Wie 
1. In beeld brengen van de landbouw binnen het projectgebied 

1.1 Aanzet ruimtelijke analyse landbouwstructuur   Projectgebied 
Rodeland   Provincie 

1.2 Thesis- / stageonderwerpen voor studenten rond 
landbouw in Rodeland (verschillende aspecten) 

1.2.1 Atlas en verkenning van 
een agro-ecologische 
stedenbouw in de Gentse 
stadsrand: case Vinderhoutse 
Bossen en Rodeland 

Rodeland   UGENT 

2. Communicatie & uitbouw netwerk lokale landbouwers 

2.1 Organiseren van interactieve infoavonden, workshops 
rond acties  - lerend netwerk 

2.1.1 Organiseren (digitaal) 
infomoment juni 2021 4 gemeenten 

Voorstelling 
Rodelandproject en 
mogelijke initiatieven 

WG Oogstlandschap 

2.1.2 Organiseren fysiek 
infomoment najaar 2021 Oosterzele 

Nog niet in Gavere, 
Melle en Merelbeke 
(COVID) 

WG Oogstlandschap 

2.1.3 Uitwerken en voorbereiden 
concept voor ronde tafel 
gesprekken met landbouwers 

4 gemeenten Nog niet kunnen 
uitrollen (COVID) 

ILVO ism WG 
oogstlandschap 
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Actie Deelactie Locatie Opmerking Wie 

3. Agrarisch landschaps- en natuurbeheer 

3.1 Op zoek gaan naar financiële middelen om initiatieven 
met land- en tuinbouwers in Rodeland op te starten 

3.1.1 Uitschrijven projectvoorstel 
PDPO "Samen+Werken aan het 
landbouwlandschap in 
Rodeland" 

4 gemeenten Bodemkwaliteit, KLE 
en perceelsranden 

Projectcoördinatie 
Rodeland (Bosgroep 
Midden Oost-
Vlaanderen), 
Proefhoeve Bottelare, 
Boerennatuur Vl 

3.2 Functionele Agrobiodiversiteit (FAB) (focus kruidenrijke 
perceelsranden) 

3.2.1 Groepsaankoop 
zadenmengsels 

Groepsaankoop 
fauna-
akkermengsels 
Melle 
(werkingsgebied 
RLSD) 

Iedere jager, 
landbouwer, 
natuurvereniging, 
gemeente of 
particulier met 
akkers/akkerranden 
in eigendom/beheer 
binnen 
werkingsgebied RLSD 

RLSD 

Groepsaankoop 
bloemenmengsel
s Provincie Oost-
Vlaanderen 

Voor land- en 
tuinbouwers en 
imkers 
Organisatie 
afhaalpunt voor 
plantgoed / 
bloemenmengsels en 
faunakasten bij het 
ILVO in Merelbeke 

Provincie 

3.3 Akkervogels 3.3.1 Inventarisatieproject met 
studenten 

Proefhoeve 
Bottelare en 
omgeving 

  HOGENT 
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Actie Deelactie Locatie Opmerking Wie 

3.4 Bestuivers: inventarsatie, informeren en sensibiliseren 
van verschillende doelgroepen rond het nemen van 
positieve maatregelen (aanbod nectar en pollen, 
pesticidengebruik, bijenhotels, takkenwallen,…) 

3.4.1 Opmaak bijenstudie Melle 
Melle (verspreid 
over de 
gemeente) 

  Melle & RLSD 

3.4.2 Communicatie via reguliere 
communicatiekanalen partners 
& lopende projecten 

4 gemeenten 

Project 
Klimaatgezonde tuin 
in Melle 
Link met BEL-
landschap project - 
communicatie van 
resultaten door ILVO 
dit jaar voorzien 

Natuurpunt, RL, ILVO, 
gemeenten, 
Provincie,… 

3.4.3 Verdelen inheemse, 
ecologische bloemenmengsels 
(Rodelandbloemenmengsel) 
onder deelnemers op de 
Rodelanddag 

Rodeland 

Gratis uitdelen op 3 
stopplaatsen tijdens 
Rodelanddag en op 
korte keten markt in 
Merelbeke 

Projectcoördinator 
Rodeland  

3.5 Duurzame bodem: sensibiliseren en initiatieven 
opstarten met landbouwers en de onderzoeksinstellingen 
ivm koolstofopslag in de bodem en niet-kerende 
bodembewerking,… 

3.5.1 Uitschrijven projectvoorstel 
PDPO "Samen+Werken aan het 
landbouwlandschap in 
Rodeland" 

    

Proefhoeve Bottelare, 
Projectcoördinatie 
Rodeland (Bosgroep 
Midden Oost-
Vlaanderen),  
Boerennatuur Vl 

3.6 Landschappelijke integratie van landbouwbedrijven 
3.6.1 Herinrichting Proefhoeve 
Bottelare: communicatietraject 
naar omwonenden 

Proefhoeve 
Bottelare 

Herinrichting van de 
buitenaanleg ifv 
landschapsintegratie 
omvat groenaanleg 
op de site, aanleg van 
waterdoorlatende 
buitenverharding en 

Proefhoeve Bottelare 
(UGENT-HOGENT) 
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Actie Deelactie Locatie Opmerking Wie 
parkeerinrichting 
(parking integreren in 
de site) 

3.7 Zwaluwkolonies: sensibilisatie en inventarisatie 

3.7.1 Bevraging en sensibilisatie 
inwoners (Facebook, op 
stopplaats Rodelanddag) 

Melle, 
Merelbeke, 
Oosterzele en 
Gavere 

cfr. WG 
Natuurontwikkeling Natuurpunt 

3.7.2 Inventarisatie (terreincheck 
ter plaatse van de meldingen)  

3.8  Nesten voor vogels en vleermuizen: informatie & 
sensibilisatie,  ophangen en monitoring 

3.8.1 Ophangen nestkasten voor 
Kerkuil, Steenuil,… + monitoring Oosterzele 

Elk jaar wordt er 
gekeken of er een 
succesvol broedsel is 
en worden de jongen 
geringd 

Natuurpunt ism 
gemeente Oosterzele 

3.8.2 Ophangen kunstnesten 
voor Huiszwaluw & monitoring 

Melle (ILVO, 
UGENT - 
Proefhoeve langs 
E40) 

Monitoring wordt 
opgenomen door 
Natuurpunt 

RLSD ism Natuurpunt 
(monitoring) 

4. Lokale productie (korte keten, lokaal genieten, oude rassen,…) 

4.1 Opstart Project Lokaal brood (bijv. 'Rodelandbrood') 4.1.1 Bevraging interesse bij 
landbouwers 4 gemeenten 

Oproep landbouwers 
lanceren op 
infomoment in juni 
2021 
Juli: proefveldbezoek 
met geïnteresseerde 
landbouwers 

HOGENT 
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Actie Deelactie Locatie Opmerking Wie 

4.1.2 Draagvlak creëren en 
eerste bevraging consument op 
stopplaats Proefhoeve 
Rodelanddag 

  HOGENT 

4.1.3 Proefproject baktarwe 
opstarten met 2 landbouwers   HOGENT 

4.1.4 Financierings-
mogelijkheden zoeken 

Financiering 
begeleidingstraject & 
marketing 

Projectcoördinator 
Rodeland  

4.2 Korte ketenproducten / producenten bekend maken en 
promoten bij lokale bevolking 

4.2.1 Ihkv Week van de korte 
keten, Rodelanddag, andere 
publieksevenementen,… 

4 gemeenten   Alle partners, WG 
Oogstlandschap,… 

4.2.2 Twee stopplaatsen bij korte 
ketenbedrijven op de 
Rodelanddag 

    Landbouwbedrijven 

4.3 Uitwerken van een lokale voedselstrategie 4.3.1 Voedselstrategie 
Merelbeke Merelbeke 

Voorbereidingsfase 
voorjaar, najaar 2021 
start 
participatietraject 
met de landbouwers 

Merelbeke 
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2. KLE 

 

Actie Deelactie Locatie Opmerking Wie 
1. Inventarisatie & onderzoek 

1.1 Thesisvoorstellen / 
stageonderwerpen 
lanceren voor studenten 
rond KLE's in Rodeland 
(verschillende aspecten) 

1.1.1 Landschapsconnectiviteit in de 
Driesbeekvallei 

Driesbeekvallei 
tussen 
Aelmoeseneiebos en 
Makenbos 

Inventarisatie, identificatie missing 
links, connectiviteit Driesbeekvallei  ForNaLab 

1.1.2 Oogstpotentieel van landschapshout 
in Rodeland 

Studiegebied tussen 
Gentbos en 
Aelmoeseneiebos 

Niet gekozen als thesisonderwerp door 
de studenten 

ForNaLab, ILVO, 
HOGENT ism 
Rodelandpartners (RL, 
Boerennatuur Vl,...) 

1.2 Uitschrijven 
onderzoeksvoorstellen mbt 
KLE's in Rodeland (externe 
(co)-financiering) 

1.2.1 Onderzoek naar nuttige toepassingen 
van landschapshout via projectvoorstel: 
"Hout-Waarde: Hout voor natuur en boer, 
van marge naar meerwaarde" 

Onderzoekskouter 
ILVO 

In het kader van projectoproep 
landbouw-natuur => projectvoorstel 
niet weerhouden 

ILVO 

1.3 Uitwerken en 
begeleiden thesis, stages en 
andere 
onderzoeksprojecten rond 
KLE's in Rodeland 

1.3.1 Thesis: Landschapsconnectiviteit in 
de Driesbeekvallei (Rodeland) 

Driesbeekvallei 
tussen 
Aelmoeseneiebos en 
Makenbos 

Gebiedsdekkende kartering van 
landgebruik en habitattypes en 
verspreiding indicatorsoorten in de 
Driesbeekvallei om soort- en 
habitatspecifieke connectiviteit en 
missing links te bepalen 

ForNaLab 
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Actie Deelactie Locatie Opmerking Wie 
2. Aanplant van KLE 

2.2 Organiseren 
samenaankoopacties voor 
inheems plantgoed (bomen 
en struiken)  

2.2.1 Jaarlijkse groepsaankoop voor 
inwoners 4 gemeenten   

Merelbeke (2x, in 
voorjaar en najaar), 
Melle, RLVA 
(Oosterzele, Gavere) 

2.2.2 Jaarlijkse groepsaankoop voor land- 
en tuinbouwers en imkers uit Oost-
Vlaanderen: afhaallocatie in Rodeland  

Afhaallocatie bij het 
ILVO (Merelbeke)   Provincie 

3. Beheer & onderhoud 

3.1 Herstel bestaande 
waardevolle KLE's 

3.1.1 In kaart brengen achterstallig beheer 
beekbegeleidende vegetatie 

Waterlopen cat2 
Rodeland 

Locaties van achterstallig beheer in 
kaart brengen tijdens inventarisatie vd 
waterlopen  

Provincie 

4. Financiële ondersteuning aanplant en beheer 

4.1 Op zoek gaan naar 
bijkomende financiële 
middelen om KLE's te 
promoten en te financieren 
(beheer) 

4.1.1 Uitschrijven projectvoorstel PDPO 
"Samen+Werken aan het 
landbouwlandschap in Rodeland" 

4 gemeenten 
PDPO-voorstel omvat ondersteuning 
aanpassing van gemeentelijke 
subsidiereglementen KLE 

Projectcoördinatie 
Rodeland (Bosgroep 
Midden Oost-
Vlaanderen), 
Proefhoeve Bottelare, 
Boerennatuur 
Vlaanderen 

5. Nuttige lokale toepassingen van landschapshout 

5.1 Onderzoeken 
opportuniteiten voor 
biomassaplein in Rodeland 

5.1.1 Elementen verzamelen voor 
onderzoek haalbaarheid oprichting  van een 
biomassaplein 

Rodeland en 
omgeving 

Werkbaar systeem voor centralisatie 
houtsnippers, vergoeding voor 
aanvoer, verwerking & opslag, nuttige 
toepassingen, inspelen op vraag 
(afzetmarkt) 

Provincie, UGENT, ILVO, 
Boerennatuur Vl 
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Actie Deelactie Locatie Opmerking Wie 

5.1.2 Op zoek gaan naar externe 
financiering: uitschrijven projectaanvraag 
Klimaatfonds mbt biomassaketen Rodeland 

Rodeland en 
omgeving   Provincie ism WG KLE 

5.1.3 Via de Rodelandpartners op zoek gaan 
naar houtkanten en knotbomen waarvan 
het landschapshout ter beschikking kan 
worden gesteld van de biomassaketen 
(houtsnipperbron)  

4 gemeenten Continue aanvoer van houtsnippers  WG KLE 

5.2 Houtsnippers voor 
biomassaketel 

5.2.2  Subsidieaanvraag voor de realisatie 
van een biomassaketel  voor 
warmteopwekking en productie sanitair 
warm water 

De Kluize (sporthal) in 
Oosterzele 

Ihkv Projectoproep Provincie mbt 
lokale klimaatprojecten:   ‘Subsidie 
installatie houtige biomassaketel’ 

SOLVA, AGB De Kluize 
vzw ism de Provincie 

6. Communicatie, sensibilisatie, draagvlak 

6.1 Sensibilisatie bij 
eigenaars en gebruikers 
rond KLE: opnemen als 
topic bij infomoment 
landbouw, website, 
Facebookpagina,… 

    

Voordelen, subsidiekanalen, 
samenaankoopinitiatieven van de 
partners promoten, 
soortensamenstelling ifv 
biodiversiteit, beheerbaarheid en 
goede brandwaarde, streekeigen 
plantgoed, verschillende nuttige 
toepassingen,… 

WG KLE 

6.2 Kennisopbouw / 
netwerking / sensibilisatie 

6.2.1 Inspiratiebezoek Bocholt: 
pilootproject verwarming scholencampus 
met houtsnippers afkomstig van 
landschapshout geoogst door lokale 
landbouwers (21 december 2021) 

Excursie (Bocholt)   Boerennatuur Vl 
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3. WATERLANDSCHAP 

 

Actie Deelactie Locatie Opmerking Wie 
1. Waterkwaliteit 
1.1 Identificatie vuilvrachten in Rodeland: 
bundelen meetgegevens 
waterkwaliteitsmeetpunten VMM + analyse 

  Oppervlaktewater Rodeland 
  

PCM 

1.2 Bepalen biotische index (staalname)   4 locaties waterloop cat2 
Rodeland 

Veldmetingen (pH, 
zuurstof) en macro-
invertebraten 

PCM 

1.3 Verhogen waterkwaliteit via 
rioleringsprojecten & IBA's 

1.3.1 Voorbereiden 
rioleringsprojecten 

Bosstraat-Meierij - Merelbeke   Merelbeke 
Landskouter - Oosterzele   Aquafin & Oosterzele 

1.3.2 Aanleg IBA's 

48 IBA's aangelegd in 
Merelbeke, 4 in Oosterzele en 
1 in Gavere (volledige 
grondgebied)   

Aquafin (Merelbeke) 
en Farys (Oosterzele, 
Gavere en Melle) ism 
de gemeenten 

1.4 Ondersteunen andere projecten voor 
verbetering kwaliteit oppervlaktewater: 
lokalisatie resterende knelpunten 
waterkwaliteit (lozingen, erosie) en 
oplossingen uitwerken 

1.4.1  Knelpunten erosie en 
lozingen langsheen de beken in 
kaart brengen via verkennend 
terreinbezoek 

Beken stroomgebied 
Rodeland 

Terreinbezoek is 
momentopname PCM & Provincie 

1.4.2. Opmaak projectaanvraag 
Waterlandschap 2.0: krachtlijn 
verbeteren van de waterkwaliteit 
en erosiebestrijding 

Stroomgebied 
Molenbeek/Gondebeek en 
Driesbeek 

  Provincie ism WG 
Waterlandschap 
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Actie Deelactie Locatie Opmerking Wie 
2. Waterkwantiteit 

2.1 Onderzoek watersysteem Rodeland incl 
monitoring 

2.1.1 Delen en bundelen 
informatie peilbuizen en metingen 
oppervlaktewater 

Rodeland en ruime omgeving   

ILVO ism 
Rodelandpartners die 
metingen grondwater 
/ oppervlaktewater 
doen in Rodeland 

2.1.2 In kaart brengen 
watersysteem Rodeland, 
ontwikkelen van een conceptueel 
model  voor grondwater en 
oppervlaktewaterinteracties 

Vertrekpunt = 
Onderzoekskouter ILVO, maar 
onderzoek op niveau van 
stroomgebied 

  ILVO 

2.1.3 Opstarten bijkomende 
monitoring grondwater 

Makegemse bossen 
Uitrol nieuw meetnet 
met 18 peilbuizen (oa ifv 
opvolging verdroging) 

Opdracht van ANB, 
uitgevoerd door PCM 

Klimaatbos UGENT (Melle), 
percelen ILVO (ten zuiden vh 
Gentbos), Klavertroef 
(Oosterzele) 

Drie specifieke locaties 
(ifv hiaten 
gronwatermodel 
onderzoek ILVO) 

Rodelandproject, 
uitgevoerd door PCM 

2.2 Onderzoeken mogelijkheden voor nieuwe 
projecten rond waterretentie 

2.2.1 Onderzoeken mogelijkheden 
voor waterretentie op de 
Onderzoekskouter 

Onderzoekskouter ILVO   ILVO 

2.2.2 Opmaak projectaanvraag 
Waterlandschap 2.0: krachtlijnen 
mbt waterretentie 

Stroomgebied 
Molenbeek/Gondebeek en 
Driesbeek 

  Provincie ism WG 
Waterlandschap 
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Actie Deelactie Locatie Opmerking Wie 

2.3 Opslag van regenwater ifv 
droogtebestrijding in de landbouw 

2.3.1 Onderzoek naar de 
identificatie van de belangrijkste 
technieken rond het 'oogsten van 
water' 

Onderzoekskouter ILVO 
In latere fase uitrol naar 
landbouwers Rodeland 
mogelijk 

ILVO 

2.3.2 Opmaak projectaanvraag 
Waterlandschap 2.0: krachtlijn 
mbt waterbeschikbaarheid 
landbouw 

Stroomgebied 
Molenbeek/Gondebeek en 
Driesbeek 

  Provincie ism WG 
Waterlandschap 

3. Verbeteren structuurkwaliteit waterlopen (cat2) 

3.1 Aanplant houtige vegetatie langsheen de 
oevers 

3.1.1 Inventarisatie potenties via 
verkennend terreinbezoek 

Molenbeek, Driesbeek, 
Gondebeek 

  
Provincie 

3.2 Dood hout in de waterlopen cat 2 
(bedding beek) 

3.2.1 Onderzoek effecten van 
dood hout in de waterloop 

Aelmoeseneiebos + 
natuurgebied Gondebeek 

Onderzoek loopt tot juni 
2021 (ihkv masterproef) ForNaLab (UGENT) 

3.2.2 Experiment met aanbrengen 
van dood hout in de waterloop + 
onderzoek effecten 

4 locaties: Molenbeek (2), 
Driesbeek (1) en Gondebeek 
(1) 

Experiment met 
takkenril in de bedding 
(lengterichting beek) 

ForNaLab (UGENT) & 
PCM ism Provincie 

4. Vissen 

4.1 Inventariseren vismigratieknelpunten   Waterlopen cat. 2 
Geen prioritaire 
waterlopen wat 
vismigratie betreft 

PCM 

4.2 Wegwerken vismigratieknelpunten 
4.2.1 Herstel bedding 

Driesbeek thv de Poelstraat: 
diepte na de drempel thv de 
duiker, de vissen zitten vast in 
kuil   

Provincie DIWB 

4.2.2 Trappen in de bedding 
integreren 

Molenbeek thv duiker onder 
de Makkegemstraat, Bruinbos    

Provincie DIWB 
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Actie Deelactie Locatie Opmerking Wie 
5. Ontsnippering voor andere diersoorten koppelen aan rioleringsprojecten, werkzaamheden aan waterlopen etc. (raakvlak met WG Natuurontwikkeling) 

5.1 Amfibieëntunnels 
Landskoutersesteenweg  

5.1.1 Aanvragen projectsubsidie 
natuur: subsidieaanvraag 
ingediend en goedgekeurd  

Merelbeke, Oosterzele 

Cfr. WG 
Natuurontwikkeling 
Gelinkt aan 
rioleringsproject - 
afkoppeling Landskouter 

Merelbeke en 
Oosterzele ism 
Natuurpunt 

6. Herstel en uitbreiding valleibiotopen 

6.1 Ondersteunen, stimuleren en opstarten 
van nieuwe initiatieven mbt herstel, gerichte 
inrichting en het beheer van natte 
graslanden, moerasvegetaties, alluviale 
bossen en poelen in de beekvalleien 

6.1.1 Natte graslanden, 
moerasvegetaties, alluviale bossen 

Percelen ILVO langs de 
Gondebeek (opmaak 
inrichtingsvoorstel)  

Met ondersteuning van 
de Rodelandpartners ILVO 

6.1.2 Opmaak Poelenplan 
Rodeland Melle, Oosterzele en Gavere cfr. WG NO Provincie 

6.1.3 Realisatie nieuwe poelen 
ihkv Poelenplan Merelbeke 

Merelbeke: 3 poelen in de 
Scheldevallei (buiten 
Rodeland) 

cfr. WG NO Merelbeke 

6.1.4 Opmaak projectaanvraag 
Waterlandschap 2.0: krachtlijn 
mbt natte natuur en 
natuurverbindingen 

Stroomgebied 
Molenbeek/Gondebeek en 
Driesbeek 

  Provincie ism WG 
Waterlandschap 
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4. NATUURONTWIKKELING 

 

Actie Deelactie Locatie Opmerking Wie 
1. Bosuitbreiding 

1.1 Onderzoeken mogelijkheden 
bosuitbreiding op percelen van de 
partners + faciliteren & realiseren 

1.1.1 Voorbereiden inrichting ifv ILVO percelen 
langs de Gondebeek:  
- participatietraject voor nieuwe inrichting 
binnen het ILVO 
- onderzoek bodem en hydrologie 
- voorbereiden opmaak natuurbeheerplan 

Gondebeekvallei Rodelandpartners ondersteunen 
met expertise ILVO 

1.1.2 VRV-site: opmaak beplantingsplan & 
informeren gemeentebestuur Oosterzele   ANB 

1.2 Op zoek gaan naar 
mogelijkheden bebossing / 
spontane verbossing binnen 
Rodeland obv vrijwilligheid en 
opportuniteiten 

1.2.1 Op weg naar meer bos in Gavere: 
organiseren infomoment voor eigenaars ivm 
mogelijkheden bebossing en subsidies 

Gavere 
Onderzoek geschikte gronden om te 
bebossen adhv een reeks criteria en 
informeren eigenaars 

Gavere ism 
Bosgroep 

1.2.3 Betrekken privé-eigenaars Rodeland Bij concrete aanmelding (op vraag 
van eigenaars), via Privaat beheer 

Bosgoep ism met 
Privaat Beheer 

1.3 Bijkomende verwerving en 
inrichting ikv natuurgericht beheer   Rodeland 

Waar zich opportuniteiten tot 
aankoop voordoen, reguliere 
werking 

ANB, NP, Provincie, 
gemeenten, BOS+ 

2. Natuurbeheerplannen 

2.1 Start opmaak 
Natuurbeheerplan Drooghout   Drooghout Incl. startoverleg met de 

belangrijkste stakeholders Provincie 
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Actie Deelactie Locatie Opmerking Wie 
3. Landschapsecologische verbindingen binnen Rodeland en naar de Scheldevallei  

3.1 Aelmoeseneiebos en 
Makegemse bossen verbinden via 
de  Driesbeekvallei 

3.1.1 Thesis: Landschapsconnectiviteit in 
de Driesbeekvallei (Rodeland): input voor visie 
versterking bestaande verbindingen obv 
gedetecteerde missing links 

Driesbeekvallei 
tussen 
Aelmoeseneiebos 
en Makenbos 

Gebiedsdekkende kartering van 
landgebruik en habitattypes en 
verspreiding indicatorsoorten in de 
Driesbeekvallei om soort- en 
habitatspecifieke connectiviteit en 
missing links te bepalen 

ForNaLab 

3.2 Ontsnippering wegenis 3.2.1 Integreren ontsnipperingsmaatregelen in 
AWV-project heraanleg Hundelgemse steenweg Merelbeke 

Plaatsbezoek +  
ontwerpmogelijkheden 
doorgegeven aan AWV (o.a. 
opgaande begroeiing langs 
weerszijden, ecotunnels, duikers, 
verlichting,…) 

ANB, Merelbeke 

4. Amfibieën 

4.1 Poelenplannen: opmaak en 
monitoring 

4.1.1 Opmaak van een poelenplan voor Rodeland 
(excl. Merelbeke): 30 bestaande poelen 
inventariseren, 30 voorstellen nieuwe 
poellocaties  

Oosterzele, Melle, 
Gavere 

Omvat ook aanbevelingen voor 
beheer van de 30 bestaande poelen Provincie 

4.1.2 Jaarlijkse monitoring ihkv het Poelenplan 
Merelbeke 

Merelbeke: 16 
poelen 
gemonitord 

Poelenplan Merelbeke dateert uit 
2005 en vormt kader voor realisatie 
van 63 nieuwe poelen in de 
gemeente sindsdien 

Merelbeke 

4.2 Aanleg nieuwe poelen en 
herinrichting/beheer bestaande 
poelen 

4.2.1 Aanleg nieuwe poelen 

Merelbeke: 3 
poelen in de 
Scheldevallei 
(buiten Rodeland) 

  Merelbeke 
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Actie Deelactie Locatie Opmerking Wie 

4.3 Verdroging  van de poelen 
tegengaan 

4.3.1 Opvolgen grondwaterstanden 

Makegemse 
bossen, 
Aelmoeseneiebos,
…  

Meerdere partners 
(ANB, HOGENT, 
UGENT, ILVO,…) 

4.3.2  Opmaak projectaanvraag Waterlandschap 
2.0: krachtlijn 1 Infiltratie ter plaatse in plaats van 
afvoer en drainage  

Stroomgebied 
Molenbeek/Gond
ebeek en 
Driesbeek 

Cfr. WG Waterlandschap Provincie ism WG 
Waterlandschap 

4.4 Migratiebarrières opheffen 
door aanleg van amfibieëntunnels 
/ afsluiten van landelijke wegen 
tijdens de voorjaarstrek 

4.4.1 PSN Amfibieëntunnels 
Landskoutersesteenweg: subsidieaanvraag 
ingediend en goedgekeurd 

Merelbeke, 
Oosterzele 

Gelinkt aan rioleringsproject - 
afkoppeling Landskouter 

Merelbeke, 
Oosterzele, 
Natuurpunt 

5. Vleermuizen 

5.1 Lichthinder 5.1.1 Opzetten overlegtraject   

Informeren en sensibiliseren vd 
gemeentes mbt ‘verledding’ van de 
straatverlichting en mogelijke impact 
op vleermuizen en andere fauna, 
uitwerken maatregelen 

ANB ism 
gemeenten/Fluvius
/NP 

5.2 Lokale en gekende knelpunten 
verblijfplaatsen aanpakken 5.2.1 PSS Kerk Vurste: ingediend en goedgekeurd Kerk van Vurste Aanwezigheid Steenmarter RLVA 

6. Realiseren van natte natuur in de beekvalleien 
6.1 Inrichting ILVO-percelen 
Gondebeek 

6.1.1 Uitwerken visie ihkv Onderzoekskouter 
ILVO Gondebeekvallei 

Met ondersteuning van de 
Rodelandpartners ILVO 

6.2 Opmaak projectaanvraag 
Waterlandschap 2.0 Krachtlijn 7: 
Natte natuur en 
natuurverbindingen 

  

Stroomgebied 
Molenbeek/Gond
ebeek en 
Driesbeek 

Cfr. WG Waterlandschap Provincie ism WG 
Waterlandschap 
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Actie Deelactie Locatie Opmerking Wie 
7. Typische vogels van agrarische landschappen  

7.1 Zwaluwkolonies: sensibilisatie 
en inventarisatie 

7.1.1 Bevraging en sensibilisatie inwoners 
(Facebook, op stopplaats Rodelanddag) Melle, Merelbeke, 

Oosterzele en 
Gavere 

cfr. WG Oogstlandschap Natuurpunt 
7.1.2 Inventarisatie (terreincheck ter plaatse van 
de meldingen)  

7.2 Hangen en opvolging van 
steenuilen- en kerkuilenkasten   Oosterzele cfr. WG Oogstlandschap Natuurpunt 

 



 

Rodeland acties 2021 & 2022  20

 

5. COMMUNICATIE & BELEVING 

 

Actie Deelactie Locatie Opmerking Wie 
1. Communicatie  

1.1 Website Rodeland 1.1.1 Actualiseren startpagina     Projectcoördinator  

1.2 Facebookpagina Rodeland 1.2.1 Regelmatig plaatsen en delen 
van berichten     

Projectcoördinator, 
ondersteuning 
partners (doorgeven 
interessante 
berichten) 

1.3 Organiseren van infomomenten over het 
project of over specifieke deelprojecten / 
infokrant etc. 

1.3.1 Infomoment land- en 
tuinbouwers Oosterzele   Zeer beperkt in 2021 vanwege 

beperkingen COVID WG Oogstlandschap 

1.4 Actief betrekken van bewoners, scholen, 
verenigingen en andere lokale actoren bij de 
uitvoering van deelacties 

1.4.1 Samenwerking met 
Gebroeders Ebergiste rond het 
vullen zadenzakjes 
bloemenmengsel en organisatie 
Rodelanddag 

Borgwal 
(Vurste)   Gebroeders Ebergiste 

1.5 Rodelandproject en -acties voorstellen op 
bijeenkomsten van organisaties in / nabij het 
projectgebied (bijv. op bewonersplatformen) 

1.5.1 Infostand op korte 
ketenmarkt Merelbeke (19 sept 
2021) 

  Op vraag Projectcoördinator en 
partners 
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Actie Deelactie Locatie Opmerking Wie 

1.6 Ontwikkelen van beeldmateriaal om het 
brede publiek op een toegankelijke en 
aantrekkelijke manier te informeren over het 
Rodelandproject & doelstellingen 

1.6.1 Kortfilm over Natura 2000 in 
Rodeland 

Natura 
2000-
gebieden 

  ANB ism WG C&B 

1.7 Informeren en sensibiliseren van 
verschillende doelgroepen rond het nemen 
van positieve maatregelen voor biodiversiteit 

1.7.1 Verdelen inheemse, 
ecologische bloemenmengsels aan 
particulieren 

  
Gratis uitdelen op 3 stopplaatsen 
tijdens Rodelanddag en op korte keten 
markt in Merelbeke 

Projectcoördinator 
Rodeland  

2. Organiseren van activiteiten voor inwoners (beperkt owv COVID-beperkingen) 

2.1  Rodelanddag: kennismaking voor het 
publiek met project(gebied), acties en partners    Rodeland en 

omgeving 

Fietsroute doorheen Rodeland met 15 
door de partners bemande 
stopplaatsen op 12 sept 2021, met 
feestelijke aftrap in Vurste. 
Mogelijkheid tot uitstippelen eigen 
route via shortcuts. 
Na 12 september nog 2 maanden route 
fietsen via wegwijzers en kaart 

WG C&B en 
Rodelandpartners 

3. Voorzieningen voor trage weggebruikers (infrastructuur) 

3.1 Onderzoeken en ondersteunen vragen tot 
openstellen buurtwegen, aanleg nieuwe trage 
wegen, aangepaste infrastructuur,… 

3.1.1  Aanleg toegankelijk pad voor 
rolstoelen en buggy's Gentbos   Provincie 

  Lokale 
vragen   

Gemeenten, andere 
partners, 
projectcoördinator 

3.2 Opvolging realisatie fietssnelweg F417 
langs spoorlijn L122       

Provincie, Melle, 
Oosterzele, 
projectcoördinator,… 
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Actie Deelactie Locatie Opmerking Wie 
4. Voorzieningen voor trage weggebruikers (routes) 

4.1  Ondersteunen en omkaderen nieuwe 
initiatieven van partners en andere actoren 
rond tijdelijke wandel- en fietsroutes 

4.1.1 Merelbekkersroute 

Merelbeke 
(Makegemse 
bossen & 
omgeving) 

Afstemming met verschillende actoren 
rond beperken recreatiedruk ifv 
kwetsbaarheid ecosystemen + nemen 
maatregelen & opvolging 

Merelbeke 

5. Educatie (landschap, landbouw, natuur,…), speelgroen en natuurbeleving 

5.1  Bestaande initiatieven ondersteunen   

Gentbos, 
Veerkracht-
pad 
Borgwal, 
Vierhoek-
hoeve, 
Bakkershof,
… 

  WG C&B 

5.2 Nieuwe initiatieven uitwerken 

5.2.1  Merelbekkersroute: 
natuureducatie via interactieve 
gezinswandeling 

Merelbeke 
(Makegemse 
bossen & 
omgeving) 

  Merelbeke 

5.2.2 Integreren van 
houtsculpturen in het Gentbos     Provincie 

6. Landschappelijk, onroerend en cultureel erfgoed  

6.1  In contact blijven met actoren mbt 
erfgoed binnen Rodeland ivm mogelijkheden 
voor samenwerking (Erfgoed Viersprong) 

      Projectcoördinator 
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OVERZICHT ACTIES 2022 

 

1. OOGSTLANDSCHAP 

 

Actie Deelactie Locatie Opmerking Wie 
1. In beeld brengen van de landbouw binnen het projectgebied 
1.1  Afwerken Ruimtelijke analyse 
landbouwstructuur   Projectgebied 

Rodeland   Provincie 

1.2 Thesis- / stageonderwerpen voor studenten 
rond landbouw in Rodeland (verschillende 
aspecten) 

Thesis agro-ecologische stedenbouw 
– case Rodeland Rodeland   UGENT 

2. Visie voor landbouw in Rodeland en omgeving 
2.1 Onderzoeken behoeften, invulling, 
draagvlak, partnerschap, financiering voor de 
opmaak van een visie voor landbouw 

  
Nog te bepalen 
afhankelijk van de 
noden 

  WG Oogstlandschap 
& Rodelandpartners 

3. Communicatie & uitbouw netwerk lokale landbouwers 
3.1 Organiseren van interactieve 
infomomenten, workshops rond acties  - lerend 
netwerk 

3.1.1 Organiseren infomomenten en 
ronde tafels per gemeente 4 gemeenten   WG Oogstlandschap 
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Actie Deelactie Locatie Opmerking Wie 

3.1.2 Organiseren infomomenten & 
demo's specifiek ihkv PDPO-project 4 gemeenten 

- Demo bloemenranden 
- Opleiding natuurlijke vijanden  
& perceelsranden indien 
voldoende interesse 
- Demo machinaal knotten 

Proefhoeve 
Bottelare, 
Boerennatuur Vl, 
Projectcoördinator 
Rodeland (Bosgroep 
MOV) 

3.2 Bedrijfsbezoeken en begeleiding op maat 
ihkv PDPO-project Samen+Werken aan het 
landbouwlandschap in Rodeland 

  4 gemeenten 

Incl. landbouwer in contact 
brengen met de juiste 
subsidiekanalen, de 
organisaties (oa 
Rodelandpartners) die verder 
kunnen ondersteunen op maat 

Boerennatuur Vl 

3.3 Organiseren van de Infomarkt “Hoe zet jij 
in op de toekomst? Land- en tuinbouw in zijn 
vele facetten” 

  Melle 

16 juni 2022 
Doelgroep: land- en 
tuinbouwers uit Oost-
Vlaanderen 
Infomarkt rond 
landbouwverbreding 

Provincie ism 
Boerenbond, ABS, 
Landelijke Gilden en 
Rodeland 

3.4  Verzamelen ideeën en uitwerken voorstel 
voor uitwisselbezoek 

3.4.1 Op bezoek bij landbouwbedrijf 
en op bezoek in natuurgebied Rodeland Nagaan draagvlak en interesse 

bij de doelgroepen 

WG Oogstlandschap 
& WG 
Natuurontwikkeling 

3.5 Onderzoeken van de mogelijkheden 
opstart initiatief rond landbouweducatie     Draagvlak, behoefte, concept, 

trekker & financiering WG Oogstlandschap 

4. Agrarisch landschaps- en natuurbeheer 

4.1 Functionele Agrobiodiversiteit (FAB) (focus 
kruidenrijke perceelsranden): informatie & 
sensibilisatie 

4.1.1 Informatie & sensibilisatie ihkv 
PDPO-project Samen+Werken aan 
het landbouwlandschap in Rodeland 
(zie 3.1.2) 

4 gemeenten 

- Demo bloemenranden 
- Opleiding natuurlijke vijanden  
& perceelsranden indien 
voldoende interesse 

Proefhoeve 
Bottelare, 
Boerennatuur Vl, 
Rodelandproject 
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Actie Deelactie Locatie Opmerking Wie 

4.2 Functionele Agrobiodiversiteit (FAB) (focus 
kruidenrijke perceelsranden): ondersteuning 
bij aanleg en beheer 

4.2.1 Voorbereiden en uitrollen 
eenmalige vergoeding 
bloemenranden ihkv PDPO voor 
landbouwers (korte termijn)  

4 gemeenten 
Complementair aan bestaande 
subsidies zoals 
beheerovereenkomsten VLM 

Projectcoördinator 
Rodeland, 
Boerennatuur Vl 

4.2.2 Onderzoek mogelijkheden om 
financiële ondersteuning 
perceelsranden op te nemen in 
gemeentelijke subsidiereglementen 
(lange termijn) 

4 gemeenten 
Complementair aan bestaande 
subsidies zoals 
beheerovereenkomsten VLM 

Boerennatuur Vl, 
Projectcoördinator 
Rodeland, 
gemeenten 

4.2.3 Promoten nieuwe 
beheerovereenkomsten VLM 

Binnen 
beheergebieden 
BO 

Afstemmen op uitrol door VLM 

VLM, Boerennatuur 
Vl, 
Projectcoördinator 
Rodeland 

4.2.4 Groepsaankoop fauna-
akkermengsels Melle 

Iedere jager, landbouwer, 
natuurvereniging, gemeente of 
particulier met 
akkers/akkerranden in 
eigendom/beheer binnen 
werkingsgebied RLSD 

RLSD 

4.2.5 Groepsaankoop 
bloemenmengsels 

Provincie Oost-
Vlaanderen 

Voor land- en tuinbouwers en 
imkers 
Onderzoeken mogelijkheid om 
in Rodeland een afhaalpunt 
voor plantgoed / 
bloemenmengsels en 
faunakasten te organiseren bij 
de volgende groepsaankoop 

Provincie 
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Actie Deelactie Locatie Opmerking Wie 

4.2.6 Akkervogelproject Oosterzele en 
Gavere 

Voldoen aan selectiecriteria 
vooraleer aangaan 
overeenkomst met vergoeding 
+ leveren zaadmengsels + 
opvolging en begeleiding 

RLVA 

4.3 Akkervogels 
4.3.1 Inventarisatie akkervogels & 
bescherming nesten + draagvlak 
creëren bij gebruikers percelen 

Percelen ILVO 
Percelen 
Proefhoeve 
Bottelare 
Percelen 
landbouwers met 
interesse 

Focus in eerste fase op 
akkervogels van open 
kouterlandschappen 
(Veldleeuwerik en Kievit) 
Cfr. WG Natuurontwikkeling 

Natuurpunt 

4.4 Bestuivers: inventarisatie, informeren en 
sensibiliseren van verschillende doelgroepen 
rond het nemen van positieve maatregelen 
(aanbod nectar en pollen, pesticidengebruik, 
bijenhotels, takkenwallen,…) 

4.4.1 Communicatie via reguliere 
communicatiekanalen partners & 
lopende projecten 

4 gemeenten oa Bijenstudie Melle 
Natuurpunt, RL, 
ILVO, gemeenten, 
Provincie,… 

4.5 Duurzame bodem: sensibiliseren en 
initiatieven opstarten met landbouwers en de 
onderzoeksinstellingen ivm koolstofopslag in 
de bodem en niet-kerende bodembewerking,… 

4.5.1 Informatie & sensibilisatie 
bodemkwaliteit ihkv PDPO-project 
Samen+Werken aan het 
landbouwlandschap in Rodeland (zie 
3.1.2) 

4 gemeenten   

Proefhoeve 
Bottelare, 
Boerennatuur Vl, 
Projectcoördinator 
Rodeland 

4.5.2 Thesis rond het gebruik van 
houtsnippers op landbouwpercelen Nog niet bepaald 

Op termijn: kennisdeling met 
praktijk (o.a. land- en 
tuinbouwers uit Rodeland) 

Proefhoeve 
Bottelare & ILVO 

4.5.3 Opmaak gebiedsprogramma 
WLS 2.0: Krachtlijn Duurzaam en 
klimaatrobuust bodembeheer 

Stroomgebied 
Molenbeek/Gonde
beek en Driesbeek 

  Gebiedscoalitie WLS 
2.0 



 

 

Rodeland acties 2021 & 2022 27

Actie Deelactie Locatie Opmerking Wie 

4.6 Landschappelijke integratie van 
landbouwbedrijven 

4.6.1 Landschappelijke integratie van 
landbouwbedrijven stimuleren en 
ondersteunen 

Provincie Oost-
Vlaanderen 

Aanbod beter bekend maken 
bij land- en tuinbouwers van 
Rodeland: oproep lanceren 
tijdens infoavond bij land- en 
tuinbouwers 

Provincie 

4.7 Uilen 4.7.1 Opvolgen van steenuilen- en 
kerkuilenkasten Oosterzele 

Elk jaar wordt er gekeken of er 
een succesvol broedsel is en 
worden de jongen geringd. 

Natuurpunt 

4.8 Zwaluwkolonies: sensibilisatie en 
inventarisatie 

4.8.1 Verder zetten 
basisinventarisatie Boerenzwaluw en 
Huiszwaluw 

4 gemeenten cfr. WG Oogstlandschap Natuurpunt 

4.9 Onderzoeken opportuniteiten voor het 
gezamenlijk en gebiedsgericht organiseren van 
het beheer (vanuit een agrobeheergroep bijv.) 

  4 gemeenten Informatie & sensibilisatie ihkv 
PDPO-project 

Boerennatuur Vl, 
Boerenbond 

5. Lokale productie (korte keten, lokaal genieten, oude rassen,…) 

5.1 'Rodelandbrood' 

5.1.1 Financieringsmogelijkheden 
zoeken   Voorbereiden subsidieaanvraag Projectcoördinator 

ism gemeenten 

5.1.2 Uitbouw 
samenwerkingsverband 
ketenpartners 4 gemeenten en 

ruimer 

Oproep kandidaatbakkers, 
organiseren infomoment voor 
de bakkers (bijv. uitbreiding 
naar bakkers met interesse in 
korte keten in grootstedelijk 
gebied Gent mogelijk) 
Contacteren maalderijen 
Ontmoetingsmoment met de 
ketenpartners 

Samenwerkings-
verband nog uit te 
bouwen 

5.1.3 Voorbereiden en uitrol 
marketing 

Bijv. infoborden veld, affiche, 
broodzakken, flyer,… 

5.1.4 Lancering Rodelandbrood Lancering voor pers & publiek 
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Actie Deelactie Locatie Opmerking Wie 

5.2 Korte ketenproducten bekend maken en 
promoten bij lokale bevolking 

5.2.1 Ihkv Week van de korte keten, 
op infomomenten mbt 
Rodelandproject, andere 
publieksevenementen,… 

4 gemeenten   Alle partners, WG 
Oogstlandschap,… 

5.2.2 Overzicht van alle korte keten 
bedrijven in de 4 gemeenten 4 gemeenten 

Lijst korte keten bedrijven 
verdelen onder de gemeenten: 
makkelijker om korte keten 
bedrijven uit andere 
gemeenten te betrekken bij 
gemeentelijke initiatieven (bijv. 
korte keten markt) 

Projectcoördinator 
Rodeland ism 
gemeenten 

5.2.3 Voorbereiden webpagina met 
overzicht alle korte keten bedrijven 
in de 4 gemeenten op 
Rodelandwebsite 

4 gemeenten Cfr. vernieuwing website 
Rodeland 

Projectcoördinator 
Rodeland ism WG 
Communicatie & 
Beleving 

5.2.4 Draagvlak & financiering 
zoeken voor opmaak Brochure korte 
keten bedrijven Rodelandgemeenten 

4 gemeenten Enkel korte keten bedrijven 
opnemen of ruimer? WG Oogstlandschap 

5.2.5 Fietstocht langsheen 
landbouwbedrijven waarbij korte 
keten producten centraal staan 

Oosterzele  Oosterzele 

Merelbeke Wordt mogelijks uitgesteld naar 
2023 Merelbeke 

5.3 Uitwerken van een lokale voedselstrategie 5.3.1 Voedselstrategie Merelbeke Merelbeke 

Voorbereidingsfase voorjaar, 
najaar 2021 start 
participatietraject met de 
stakeholders 

Merelbeke 
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2. KLE 

 

Actie Deelactie Locatie Opmerking Wie 
1. Inventarisatie & onderzoek 

1.1 Uitwerken en begeleiden 
thesis, stages en andere 
onderzoeksprojecten rond 
KLE's in Rodeland 

1.1.1 Thesis: 
Landschapsconnectiviteit 
in de Driesbeekvallei 
(Rodeland) 

Driesbeekvallei tussen 
Aelmoeseneiebos en 
Makenbos 

Gebiedsdekkende kartering van landgebruik en 
habitattypes en verspreiding indicatorsoorten in de 
Driesbeekvallei om soort- en habitatspecifieke 
connectiviteit en missing links te bepalen 

ForNaLab 

1.1.2 Oogstpotentieel van 
landschapshout in 
Rodeland 

Studiegebied tussen 
Gentbos en 
Aelmoeseneiebos 

  ForNaLab & ILVO 

1.1.3 Gebruik van 
houtsnippers op 
landbouwpercelen 

Nog niet bepaald   Proefhoeve Bottelare 
& ILVO 

2. Aanplant van KLE 

2.1 Aanzet van visie voor 
aanplant van nieuwe KLE's ter 
versterking van het bestaand 
netwerk obv gedetecteerde 
missing links 

2.1.1 Missing links voor 
verschillende 
soortengroepen 
detecteren in het kader van 
thesisonderzoek 
Landschapsconnectiviteit 

Driesbeekvallei tussen 
Aelmoeseneiebos en 
Makenbos 

Cfr. WG Natuurontwikkeling ForNaLab 

2.1.2 Missing links 
detecteren via in kaart 
brengen vliegroutes en 
connectiviteit voor 
vleermuizen 

Makegemse bossen en 
omgeving Cfr. WG Natuurontwikkeling ANB 
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Actie Deelactie Locatie Opmerking Wie 

2.2 Ondersteunen aanplant van 
nieuwe KLE's in Rodeland 
(uitwerken mogelijkheden op 
maat, coördinatie uitvoering of 
levering) 

2.2.1 Aanplanten KLE thv 
ecologische en 
landschappelijke 
verbindingen (missing 
links) of waar zich 
opportuniteiten voordoen 

Percelen van 
Rodelandpartners, ifv 
missing links voor 
soorten, langs trage 
wegen, langs 
waterlopen,… 

Via eigen / andere middelen of via provinciale 
subsidie 'Beplant het Landschap' (voorwaarden 
subsidie mbt landschappelijke functie, geen private 
tuin, minimale lengte / aantal planten,...) 

Merelbeke, 
Regionale 
Landschappen en 
Bosgroep Midden 
Oost-Vlaanderen ism 
Provincie 

Langs openbare wegen 
in Gavere 

Opstarten overleg met belangrijkste stakeholders (oa 
landbouworganisaties) ivm inpasbaarheid 
bomenrijen in het agrarisch landschap  

Gavere 

2.2.2 Landschappelijke 
integratie op land- en 
tuinbouwbedrijven 

Op land- en 
tuinbouwbedrijven   Provincie 

2.3 Organiseren 
samenaankoopacties voor 
inheems plantgoed (bomen en 
struiken) voor de inwoners 

  4 gemeenten   

Regionaal Landschap 
Vlaamse Ardennen - 
RLVA  (Oosterzele, 
Gavere), Merelbeke, 
Provincie 
(landbouwers in 
Oost-Vlaanderen) 

3. Beheer & onderhoud 

3.1 Herstel bestaande 
waardevolle KLE's 

3.1.2 Uitvoeren 
achterstallig beheer 

Waterlopen cat2 
Rodeland 

40-tal knotwilgen worden opgenomen in onderhoud 
waterlopen begin 2022, opnieuw een 40-tal in winter 
2022-2023 

Provincie 

3.2 Opstarten groepsaankoop 
knotten voor particulieren en 
organisaties 

  Werkingsgebied RLVA Ontzorging eigenaar wat betreft beheer 
Link met biomassaplein (aanvoer) RLVA 
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Actie Deelactie Locatie Opmerking Wie 
4. Financiële ondersteuning aanplant en beheer 
4.1 Gemeentelijke 
subsidiereglementen KLE 
herbekijken en actualiseren 
(o.a. vergoeding voor beheer 
afstemmen op reële kost 
beheer) ihkv PDPO-project 

4.1.1 Actualiseren 
subsidiereglementen  4 gemeenten Met input van RLVA en RLSD 

Boerennatuur Vl, 
Projectcoördinator 
Rodeland, 
gemeenten 

5. Nuttige lokale toepassingen van landschapshout 

5.1 Onderzoek potentieel 
beschikbaar lokaal 
landschapshout voor een lokale 
biomassaketen 

5.1.1 Inventarisatie bij 
publieke open ruimte 
actoren 

4 gemeenten 

Ook opportuniteiten voor afstemming en  
samenwerking met andere gemeenten en partners 
buiten Rodeland benutten (met aandacht voor lokaal, 
binnen 30 km) 

Provincie ism 
gemeenten, RLVA, 
ANB, Natuurpunt, 
ILVO, HOGENT, 
UGENT 

5.1.2 Inventarisatie bij 
particuliere open ruimte 
actoren 

4 gemeenten   

Provincie ism 
Boerenbond en ABS, 
landbouwers en 
particulieren 

5.2 Onderzoek potentieel 
gebruik van Rodeland-
landschapshout 

5.2.1 Productie en levering 
lokale droge houtsnippers 
voor lokale biomassaketel 

Oosterzele Lokaal landschapshout voorzien van bij de opstart 
biomassaketel Sporthal De Kluize 

Provincie, AGB De 
Kluize, Oosterzele 

5.2.2 Onderzoek naar 
kleinschalige 
pelletproductie en diens 
kwaliteit uit lokaal 
landschapshout 

Rodeland 
Testmateriaal verzamelen in winter 2021-2022, 
drogen, proef eind 2022 
Opgelet: kwaliteitsnormen (certificering) 

Provincie, ILVO, 
UGENT, PCM 
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Actie Deelactie Locatie Opmerking Wie 

5.2.3 Onderzoek gebruik 
natte houtsnippers via 
bodemverbeteraar, C-bron 
(akkers) en 
erosiebestrijding 

4 gemeenten 

- Nagaan mogelijkheden voor verschillende 
proefopzetten  met lokaal landschapshout 
- Opportuniteiten van afstemming en  samenwerking 
met andere gemeenten waar gelijkaardige 
initiatieven gepland zijn benutten: Zwalm, Zottegem, 
Horebeke en Sint-Lievenshoutem 

Provincie met nog 
nader te bepalen 
partners 

5.3 Onderzoek naar realisatie 
van een 
samenwerkingsverband rond 
een lokale biomassaketen 

5.3.1 
Voorbereidingstraject met 
publieke open ruimte 
actoren rond 
samenwerkingsverband  

  Uitklaren van het juridisch kader, kostenanalyse, 
betrekken landbouwers en particulieren 

Provincie met nog 
nader te bepalen 
partners 

5.3.2 Realisatie 
biomassaplein Rodeland en omgeving Fysieke inrichting van een tijdelijke (of permanente) 

locatie  

Provincie met nog 
nader te bepalen 
partners 

5.3.3 Op zoek gaan naar 
externe financiering: 
voorbereiden uitschrijven 
projectaanvraag 

  Zowel voor investeringen als coördinatie Provincie 

6. Communicatie, sensibilisatie, draagvlak 
6.1 Sensibilisatie bij eigenaars 
en gebruikers rond KLE: 
opnemen als topic bij 
infomoment landbouw, 
website, Facebookpagina,… 

    

Voordelen, subsidiekanalen, 
samenaankoopinitiatieven van de partners 
promoten, soortensamenstelling ifv biodiversiteit, 
beheerbaarheid en goede brandwaarde, streekeigen 
plantgoed, verschillende nuttige toepassingen,… 

WG KLE 

6.2 Kennisopbouw / netwerking 
/ sensibilisatie 

6.2.1 Organiseren 
knotdemo bij landbouwer 
in Rodeland ihkv PDPO-
project 

    
Boerennatuur Vl, 
Projectcoördinator 
Rodeland 
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3. WATERLANDSCHAP 

 

Actie Deelactie Locatie Opmerking Wie 
1. Waterkwaliteit 
1.1 Identificatie knelpunten waterkwaliteit 
(bundelen meetgegevens 
waterkwaliteitsmeetpunten VMM + 
analyse) 

  Oppervlaktewater 
Rodeland 

  

PCM 

1.2 Verhogen waterkwaliteit via 
rioleringsprojecten & IBA's 

1.2.1 Voorbereiding / uitvoering 
rioleringsprojecten 

Bosstraat-Meierij - 
Merelbeke   

Merelbeke 

Landskouter - Oosterzele   Aquafin & Oosterzele 
Kapellendries / 
Meersstraat - Melle   Melle & Farys 

1.2.2 IBA's Merelbeke, 
Oosterzele en Gavere 

  

Farys (Oosterzele, 
Gavere en Melle) en 
Aquafin (Merelbeke) 
ism de gemeenten 

1.3 Ondersteunen andere projecten voor 
verbetering kwaliteit oppervlaktewater: 
lokalisatie resterende knelpunten 
waterkwaliteit (lozingen, erosie) en 
oplossingen uitwerken 

1.3.1 Opmaak 
gebiedsprogramma WLS 2.0: 
Krachtlijn Verbeteren van de 
waterkwaliteit en 
erosiebestrijding 

Stroomgebied 
Molenbeek/Gondebeek 
en Driesbeek 

  Gebiedscoalitie WLS 
2.0 

2. Waterkwantiteit 

2.1 Onderzoek watersysteem Rodeland 
incl monitoring 

2.1.1 Opzetten numerisch 
grondwater-
oppervlaktewatermodel MIKE-
SHE 

Stroomgebied 
Molenbeek/Gondebeek 
en Driesbeek 

  ILVO 
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Actie Deelactie Locatie Opmerking Wie 

2.2 Waterretentie 

2.2.1 Verkenning mogelijke 
plaatsing stuwtje Onderzoekskouter ILVO Kratos advies, contact 

gemeente,… ILVO 

2.2.2 Opmaak 
gebiedsprogramma WLS 2.0: 
Krachtlijn Infiltratie ter plaatse in 
plaats van afvoer en drainage 

Stroomgebied 
Molenbeek/Gondebeek 
en Driesbeek 

  Gebiedscoalitie WLS 
2.0 

2.3 Opslag van regenwater ifv 
droogtebestrijding in de landbouw 

2.3.1 Uitvoering extra 
regenwateropvang 
(ondoorlaatbare reservoirs) 

Onderzoekskouter ILVO (2 
locaties)   ILVO 

2.3.2 Opmaak 
gebiedsprogramma WLS 2.0: 
Krachtlijn Verhogen van de 
waterbeschikbaarheid voor de 
landbouw 

Stroomgebied 
Molenbeek/Gondebeek 
en Driesbeek 

  Gebiedscoalitie WLS 
2.0 

2.4 Nieuwe overstromingsgebieden 

2.4.1 Opmaak 
gebiedsprogramma WLS 2.0: 
Krachtlijn Multifunctionele 
overstromingsgebieden 

Stroomgebied 
Molenbeek/Gondebeek 
en Driesbeek 

  Gebiedscoalitie WLS 
2.0 

3. Verbeteren structuurkwaliteit waterlopen (cat2) 

3.1 Dood hout in de waterlopen cat 2 
(bedding beek) 

3.1.1. Onderzoek dood hout in 
de waterloop 

4 locaties: Molenbeek (2), 
Driesbeek (1) en 
Gondebeek (1) 

Experiment met takkenril in 
lengterichting waterloop 

ForNaLab (UGENT) en 
PCM ism Provincie 

3.2 Voorbereiden acties rond herstel 
hydromorfologie van de waterlopen 

3.2.1 Opmaak 
gebiedsprogramma WLS 2.0: 
Krachtlijn Inzetten op een 
natuurlijkere hydromorfologie 
van de waterlopen 

Stroomgebied 
Molenbeek/Gondebeek 
en Driesbeek 

  Gebiedscoalitie WLS 
2.0 
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Actie Deelactie Locatie Opmerking Wie 
4. Ontsnippering voor andere diersoorten koppelen aan rioleringsprojecten, werkzaamheden aan waterlopen etc. (raakvlak met WG Natuurontwikkeling) 

4.1 Amfibieëntunnels 
Landskoutersesteenweg  

4.1.1 Realisatie amfibieëntunnels 
Landskoutersesteenweg met 
financiële ondersteuning via 
Projectsubsidie Natuur 

Merelbeke, Oosterzele 
Gelinkt aan uitvoering 
rioleringsproject - afkoppeling 
Landskouter (cfr. timing) 

Merelbeke, Oosterzele, 
Aquafin ism 
Natuurpunt 

4.2 Knelpunten wegwerken  thv duikers 
voor soorten die zich langsheen de oevers 
verplaatsen: faunapassages, faunarichels, 
ecoduikers met doorgetrokken oevers  

  

Opportuniteiten bij 
infrastructuurwerkzaamhe
den bijv. heraanleg 
Hundelgemsesteenweg 

Afstemming met Provincie in 
het geval van ingrepen in de 
buurt van waterlopen 2de 
categorie 

ANB & Merelbeke 
volgen dit op ihkv de 
heraanleg vd 
Hundelgemsesteenweg 
(AWV) 

5. Herstel en uitbreiding valleibiotopen 

5.1 Ondersteunen, stimuleren en 
opstarten van nieuwe initiatieven mbt 
herstel, gerichte inrichting en het beheer 
van natte graslanden, moerasvegetaties, 
alluviale bossen en poelen in de 
beekvalleien 

5.1.1 Natte graslanden, 
moerasvegetaties, alluviale 
bossen 

Percelen 
Onderzoekskouter ILVO 
langs de Gondebeek, 
Driesbeekvallei,… 

Ondersteunende financiering 
mogelijk via 
gebiedsprogramma 
Waterlandschap 2.0: krachtlijn 
Natte natuur en 
natuurverbindingen 

Natuurpunt, ILVO, ANB, 
Merelbeke,… 

5.1.2 Realisatie poelen ihkv 
Poelenplan Rodeland 

Melle: 2 (1 in Rodeland en 
1 buiten Rodeland) 
Oosterzele: 1 (buiten 
Rodeland) 
Gavere: 1 (in Rodeland) 

cfr. WG NO 

Regionaal Landschap 
Schelde Durme (2), 
Regionaal Landschap 
Vlaamse Ardennen (2) 

5.1.3 Realisatie poelen ihkv 
Poelenplan Merelbeke 

Merelbeke: 7 in Rodeland 
(Biest: 3, Gondebeekvallei: 
4) 

cfr. WG NO Merelbeke 
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Actie Deelactie Locatie Opmerking Wie 
6. Rodeland verbinden met de Bovenschelde via de beekvalleien 

6.1 Rodeland verbinden met de 
Bovenschelde via de beekvalleien 

6.1.1 Startoverleg: bij elkaar 
brengen van alle betrokken 
partners, bespreken aanpak & 
timing 

Verbindingen tussen 
Rodeland en Boven-
Schelde (Merelbeke en 
Gavere) 

Cfr. WG NO 
Onderzoek mogelijkheden en 
potenties voor herstel, 
ontwikkelen gedragen visie, 
sensibilisatie, opstarten 
realisatieplan  met 
verschillende partners en 
andere actoren, nemen 
maatregelen en bestendiging 
Inclusief barrièrewerking 
Gaverse steenweg 

ANB, Merelbeke, 
Gavere, Natuurpunt, 
Provincie 

7. Communicatie, sensibilisatie en educatie mbt water 

7.1 Organisatie publieksmoment water   Melsenbeek thv monding 
in de Schelde (Merelbeke) 

Waterbeheer-droogte 
waterecologie- invasieve 
soorten 

Provincie 

7.2 Opnemen van watergerelateerde 
stopplaatsen in ILVO wandelingen tijdens 
festival ILVO 

  Onderzoekskouter ILVO 

FestILVO: meerdaags festival 
(15 tem 19 sept 2022) ter 
gelegenheid van de 90ste 
verjaardag vh ILVO 

ILVO 

7.3 Opmaak gebiedsprogramma WLS 2.0: 
Krachtlijn Communicatie en participatie   

Stroomgebied 
Molenbeek/Gondebeek 
en Driesbeek 

  Gebiedscoalitie WLS 
2.0 
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4. NATUURONTWIKKELING 

 

Actie Deelactie Locatie Extra info / opmerking Wie 
1. Bosuitbreiding 

1.1 Onderzoeken mogelijkheden 
bosuitbreiding op percelen van 
de partners + faciliteren & 
realiseren 

1.1.1 Uitbreiding Gootbos in Natura 2000 - 
SBZ (VRV-site): 3,2 ha Oosterzele 

- Informeren gemeentebestuur, 
- Onderzoeken mogelijkheden 
wandelpad op vraag vd gemeente 

ANB 

1.1.2 Uitbreiding Makenbos - Biest: 2 ha Merelbeke   Merelbeke 

1.1.3 Bebossing percelen ILVO langs de 
Gondebeek: 1,4 ha waarvan 0,7 ha in 
Natura 2000 - SBZ 

Gondebeekvallei Rodelandpartners ondersteunen met 
expertise ILVO 

1.1.4 Bosuitbreiding Rattepas in Natura 
2000 - SBZ: 1 ha Moortsele   ANB 

1.1.5 Bebossing omgeving Gentbos: 0,5 ha Merelbeke   Merelbeke 

1.2 Op zoek gaan naar 
mogelijkheden bebossing / 
spontane verbossing binnen 
Rodeland obv vrijwilligheid en 
opportuniteiten 

1.2.1 Ondersteunen gemeenten bij 
bebossing op hun grondgebied (cfr. 
oefening in Gavere als leertraject) 

4 gemeenten 
Concreet traject uitwerken ism 
Gemeenten (cfr. Bosloket van de 
Provincie) 

Bosgroep en BOS+ 
ism gemeenten 

1.2.2 Betrekken private boseigenaars 
(Bosgroepleden) Rodeland Bij concrete aanmelding (op vraag van 

eigenaars), via Privaat beheer 
Bosgoep ism met 
Privaat Beheer 

1.2.3 Oproep mbt bebossing naar 
inwoners toe afgestemd met de andere 
open ruimte actoren: uitwerken goede 
aanpak 

Rodeland   
WG 
Natuurontwikkeling 
ism projectbureau 
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Actie Deelactie Locatie Extra info / opmerking Wie 

1.2.4 Bebossing van particuliere grond obv 
vrijwilligheid Rodeland   

Privé-eigenaars ism 
gemeente, 
Bosgroep, BOS+,… 

1.3 Bijkomende verwerving en 
inrichting ikv natuurgericht 
beheer 

    Waar zich opportuniteiten tot aankoop 
voordoen op basis van vrijwilligheid 

ANB, NP, Provincie, 
gemeenten, BOS+ 

1.4 Verschillende 
financieringsmiddelen 
bebossing & aankoop ifv 
bebossing overzichtelijk maken 
voor de privé-eigenaar en 
partners 

    Info aanwezig bij Bosgroep/BOS+, te 
bevragen; combineren met actie 1.2.3 Bosgroep/BOS+ 

1.5 Omwonenden, scholen, 
personeel,... betrekken bij 
plantacties (sensibilisatie) 

1.5.1 Beplantingsactie omgeving Gentbos 0,5 ha Doelgroep: scholen Merelbeke 

1.5.2 Beplantingsactie percelen 
Gondebeek 

Percelen ILVO langs 
de Gondebeek 2022 of 2023 ILVO 

1.5.4 Verder aan te vullen naarmate zich 
opportuniteiten voordoen Rodeland   Alle partners 

2. Natuurbeheerplannen 

2.1 Omzetting/uitbreiding 
bestaande beheerplannen 

2.1.1 Omzetten Uitgebreid Bosbeheerplan 
Makegemse bossen 

Makegemse bossen 
(kerngebied) en 
aantal andere 
bossen verspreid 
over Rodeland 

In 1ste fase starten met omzetting voor 
de bossen in eigendom van ANB, in 
tweede fase omzetting percelen van 
Provincie, privé-eigenaars (Bosgroep) en 
gemeente 

ANB (1e fase) 

2.2 Opmaak nieuwe 
natuurbeheerplannen 

2.2.1 NBP ILVO Onderzoekskouter 
percelen Gondebeekvallei   Communicatie rond NBP op de festILVO ILVO 
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Actie Deelactie Locatie Extra info / opmerking Wie 

2.2.2 NBP Provinciaal Natuurdomein 
Drooghout (binnen SBZ) 

Provinciaal 
Natuurdomein 
Drooghout, 
Moortsele 

Communicatie brede publiek via 
infowandeling (cfr. start publieke 
consultatie) 
NBP afronden eind 2022 

Provincie 

2.3 Communicatie mbt 
natuurbeheerplannen 2.3.1 Naar landbouwers toe   

Delen van lessons learned, belang van 
NBP voor landbouwers met grasland in 
SBZ 

ILVO ism ANB, 
Natuurpunt & 
Boerennatuur Vl 

3. Landschapsecologische verbindingen binnen Rodeland en naar de Scheldevallei  

3.1 Rodeland verbinden met de 
Bovenschelde via de 
beekvalleien 

3.1.1 Startoverleg: bij elkaar brengen van 
alle betrokken partners, bespreken 
aanpak & timing 

Verbindingen 
tussen Rodeland en 
Boven-Schelde 
(Merelbeke en 
Gavere) 

Onderzoek mogelijkheden en potenties 
voor herstel, ontwikkelen gedragen 
visie, sensibilisatie, opstarten 
realisatieplan  met verschillende 
partners en andere actoren, nemen 
maatregelen en bestendiging 
Inclusief barrièrewerking Gaverse 
steenweg 

ANB, Merelbeke, 
Gavere, Natuurpunt, 
Provincie 

3.2 Aelmoeseneiebos en 
Makegemse bossen verbinden 
via de  Driesbeekvallei 

3.2.1 Thesis: Landschapsconnectiviteit in 
de Driesbeekvallei (Rodeland): input voor 
visie versterking bestaande verbindingen 
obv gedetecteerde missing links 

Driesbeekvallei 
tussen 
Aelmoeseneiebos 
en Makenbos 

Gebiedsdekkende kartering van 
landgebruik en habitattypes en 
verspreiding indicatorsoorten in de 
Driesbeekvallei om soort- en 
habitatspecifieke connectiviteit en 
missing links te bepalen 

ForNaLab 

3.2.2 Opstart overleg mbt uitwerken van 
ecologische verbinding 

Driesbeekvallei 
(Merelbeke, 
Oosterzele) 

Integrale aanpak, verschllende 
mogelijkheden afhankelijk van interesse 
eigenaar (aanplant KLE, verwerving 
door natuurpartners, 
beheerovereenkomsten met 
eigenaar,…) 

ANB, Merelbeke, 
Natuurpunt 
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Actie Deelactie Locatie Extra info / opmerking Wie 

3.3 Ontsnippering wegenis 

3.3.1 Integreren 
ontsnipperingsmaatregelen in AWV-
project heraanleg Hundelgemse steenweg 

Merelbeke/Gavere Opvolgen project (lange looptijd) ANB, Merelbeke, 
Gavere 

3.3.2 Amfibieëntunnels 
Landskoutersesteenweg (cfr. actie 6.4) 

Merelbeke, 
Oosterzele 

Timing uitvoering afhankelijk van 
rioleringsproject - afkoppeling 
Landskouter 

Merelbeke, 
Oosterzele, 
Natuurpunt 

4. Amfibieën 

4.1 Sensibilisatie rond 
poelenplannen & poelen 

4.1.1 Voorstelling Poelenplan Rodeland 
aan pers en publiek: informeren en 
sensibiliseren van Rodelandpartners, 
inwoners,… 

Oosterzele, Melle, 
Gavere 

Organisatie pers- en publieksmoment op 
10 mei 2022 Provincie 

4.1.2 Activiteit voor publiek en pers rond 
realisatie eerste poel ihkv Poelenplan 
Rodeland 

Melle Na aanleg oktober 2022 
Regionaal Landschap 
Schelde Durme, 
Natuurpunt, Melle 

4.2 Aanleg nieuwe poelen en 
herstel/beheer bestaande 
poelen 

4.2.1 Voorbereiden realisatie poelenplan 
Rodeland / ondersteunen poelenplan 
Merelbeke: op zoek gaan naar mensen en 
middelen voor sensibilisatie eigenaars & 
uitvoering 

Rodeland en 
omgeving 

PSN, PSS, middelen vanuit 
Waterlandschap 2.0 (natte natuur),… 

Provincie, RLSD, 
RLVA, Merelbeke, 
ANB, Natuurpunt,… 

4.2.2 Aanleg nieuwe poelen: versterken 
netwerk binnen en buiten Rodeland 

Merelbeke: 7 in 
Rodeland (Biest: 3, 
Gondebeekvallei: 4) 

  Merelbeke (7) 

Melle: 2 (1 in 
Rodeland en 1 
buiten Rodeland) 
Oosterzele: 1 
(buiten Rodeland) 

  

Regionaal Landschap 
Schelde Durme (2), 
Regionaal Landschap 
Vlaamse Ardennen 
(2) 
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Actie Deelactie Locatie Extra info / opmerking Wie 
Gavere: 1 (in 
Rodeland) 

4.2.3 Herstel en beheer bestaande poelen  Rodeland en 
omgeving   Merelbeke, RL,... 

(verder te bekijken) 

4.3 Monitoring poelen 4.3.1 Jaarlijkse monitoring ihkv het 
poelenplan 

Merelbeke: 16 
poelen   Merelbeke 

4.4 Verdroging  van de poelen 
tegengaan 

4.4.1 Opvolgen grondwaterstanden Makegemse bossen, 
Aelmoeseneiebos,… 

 

Meerdere partners 
(ANB, HOGENT, 
UGENT, ILVO,…) 

4.4.2  Opmaak gebiedsprogramma met 
acties Waterlandschap 2.0: krachtlijn 1 
Infiltratie ter plaatse in plaats van afvoer 
en drainage  

Stroomgebied 
Molenbeek/Gondeb
eek en Driesbeek 

Cfr. WG Waterlandschap Gebiedscoalitie 
Waterlandschap 2.0 

4.5 Migratiebarrières opheffen 
door aanleg van 
amfibieëntunnels / afsluiten van 
landelijke wegen tijdens de 
voorjaarstrek 

4.5.1 Realisatie amfibieëntunnels 
Landskoutersesteenweg met financiële 
ondersteuning via Projectsubsidie Natuur 

Merelbeke, 
Oosterzele 

Gelinkt aan uitvoering rioleringsproject - 
afkoppeling Landskouter (cfr. timing) 

Merelbeke, 
Oosterzele, Aquafin 
ism Natuurpunt 

5. Vleermuizen 
5.1  In beeld brengen van 
vliegroutes & connectiviteit & 
identificeren missing links 

5.1.1 Ontwerp omgeving Makegemse 
bossen Natura 2000 - SBZ     ANB 

5.2 Lichthinder 5.2.1 Opstart en verderzetten 
overlegtraject   

Informeren en sensibiliseren vd 
gemeentes mbt ‘verledding’ van de 
straatverlichting en mogelijke impact op 
vleermuizen en andere fauna, uitwerken 
maatregelen 

ANB ism 
gemeenten/Fluvius/
NP 
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Actie Deelactie Locatie Extra info / opmerking Wie 

5.3 Lokale en gekende 
knelpunten verblijfplaatsen 
aanpakken 

5.3.1 Kerk Vurste: start werkzaamheden 
met ondersteuning budget PSS Kerk van Vurste Aanwezigheid Steenmarter RLVA 

5.3.2 Initiatieven op andere locaties 

Bijv. ijskelder in 
Borgwal 
(recreatiedruk!) ihkv 
van PSN voor de 
hele site 

  

ANB ism 
Rodelandpartners, 
Vespertillio vzw en 
andere organisaties 
(bijv. Gebroeders 
Ebergiste) 

6. Realiseren van natte natuur in de beekvalleien 

6.1 Opmaak gebiedsprogramma 
met acties Waterlandschap 2.0: 
krachtlijn Natte natuur en 
natuurverbindingen   

Stroomgebied 
Molenbeek/Gonde-
beek en Driesbeek 

Cfr. WG Waterlandschap Gebiedscoalitie 
Waterlandschap 2.0 

6.2 Inrichting en vernatting 
percelen beekvallei 

6.2.1 Inrichting ILVO-percelen 
Gondebeekvallei: omvorming van 
productief grasland naar soortenrijk en 
extensief beheerd nat grasland (4,2 ha 
volledig binnen Natura 2000 - SBZ) 

Percelen vh ILVO in 
de Gondebeekvallei 
(4,2 ha) 

Met ondersteuning van de 
Rodelandpartners ILVO 

6.2.2 Driesbeekvallei/Gondebeekvallei Driesbeekvallei Obv vrijwilligheid eigenaars, 
verschillende mogelijkheden:  
- verwerving op vrijwillige basis door de 
natuurpartners 
- samenwerken met huidige eigenaars 
dmv bijv. een natuurbeheerplan, 
beheerovereenkomsten 
- ... 

ANB, NP, Merelbeke 

6.2.3 Molenbeek/Kerkesbeekvallei 
 
Molenbeek/Kerkesb
eekvallei 

ANB, Provincie 
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Actie Deelactie Locatie Extra info / opmerking Wie 
7. Typische vogels van agrarische landschappen 

7.1 Akkervogels 
7.1.1 Inventarisatie akkervogels & 
bescherming nesten + draagvlak creëren 
bij gebruikers percelen 

Percelen ILVO 
Percelen 
Proefhoeve 
Bottelare 
Percelen 
landbouwers met 
interesse 

Focus in eerste fase op akkervogels van 
open kouterlandschappen 
(Veldleeuwerik en Kievit) 

Natuurpunt 

7.2 Uilen 7.2.1 Opvolgen van steenuilen- en 
kerkuilenkasten Oosterzele 

Elk jaar wordt er gekeken of er een 
succesvol broedsel is en worden de 
jongen geringd. 

Natuurpunt 

7.3 Zwaluwkolonies: 
sensibilisatie en inventarisatie 

7.3.1 Verder zetten basisinventarisatie 
Boerenzwaluw en Huiszwaluw 4 gemeenten cfr. WG Oogstlandschap Natuurpunt 

8. Samenwerking en communicatie (werkgroepoverschrijdend) 

8.1  Verzamelen ideeën en 
uitwerken voorstel voor 
uitwisselbezoek 

Op bezoek bij landbouwbedrijf en op 
bezoek in natuurgebied Rodeland Nagaan draagvlak en interesse bij de 

doelgroepen voor dergelijk initiatief 

WG Oogstlandschap 
& WG 
Natuurontwikkeling 
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5. COMMUNICATIE & BELEVING 

 

Actie Deelactie Locatie Opmerking Wie 
1. Communicatie  

1.1 Website Rodeland 

1.1.1 Verdere inhoudelijke uitbouw 
website   

Pagina uitwerken per thema (realisaties, 
acties per WG), overzicht korte keten 
bedrijven 4 gemeenten, link naar recreatieve 
routes / sites partners, link naar 
onderzoeksrapporten ihkv Rodeland,... 

Projectcoördinator ism 
WG C&B 

1.1.2 Interactieve kaart met 
terreinrealisaties Rodeland     

Projectcoördinator en 
partners (input 
terreinacties) 

1.1.3 Vernieuwen website: 
voorbereiding aanbesteding      Projectcoördinator ism 

projectbureau 

1.2 Facebookpagina Rodeland 1.2.1 Regelmatig plaatsen en delen 
van berichten     

Projectcoördinator, 
ondersteuning 
partners (doorgeven 
interessante berichten) 

1.3 Organiseren van infomomenten 
over het Rodelandproject of over 
specifieke deelprojecten (vanuit het 
Rodelandproject) 

1.3.1 Infomomenten & 
rondetafelgesprekken land- en 
tuinbouwers 

4 gemeenten 
  

WG Oogstlandschap 

1.3.2 Voorstelling Poelenplan 
Rodeland aan Rodelandpartners en 
pers 

  10 mei 2022 aan de vijvers van het 
Erfgoedhuis in Moortsele Provincie, Natuurpunt 
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Actie Deelactie Locatie Opmerking Wie 
1.3.3 Organiseren infomoment en 
demo's ihkv PDPO-project 
Samen+Werken aan het 
landbouwlandschap in Rodeland  

4 gemeenten 

- Demo bloemenranden 
- Opleiding natuurlijke vijanden  & 
perceelsranden indien voldoende interesse 
- Demo machinaal knotten 

Proefhoeve Bottelare, 
Boerennatuur Vl, 
Rodelandproject 

1.4 Rodelandproject en -acties 
voorstellen op evenementen, 
bijeenkomsten van organisaties in / 
nabij het projectgebied (extern) 

    

Presentatie voor gemeenteraadscommissie 
Merelbeke (digitaal), infostand op Infomarkt 
landbouwverbreding in Melle, toelichting aan 
bewonersplatform Schelderode,… 

Projectcoördinator en 
partners 

1.5 Ontwikkelen van beeldmateriaal 
om het brede publiek op een 
toegankelijke en aantrekkelijke 
manier te informeren over het 
Rodelandproject & doelstellingen 

1.5.1   Brochure korte keten 
bedrijven: draagvlak & financiering 
zoeken 

4 gemeenten Enkel korte keten bedrijven opnemen of 
ruimer? WG Oogstlandschap 

2. Organiseren van activiteiten voor inwoners & partners 

2.1  Feestelijk moment koppelen aan 
(terrein)realisaties: betrekken van 
bewoners, scholen, verenigingen en 
andere lokale actoren bij de 
uitvoering van deelacties 

2.1.1  FestILVO: meerdaags Festival 
van Weten en Eten (15 tem 19 sept 
2022) 

Onderzoeks-
kouter ILVO 

FOODfestival met proevertjes en info over 
het maakproces en de wetenschap erachter, 
voor de 90ste verjaardag van het ILVO 

ILVO 

2.1.2  Poelenfeestje: eerste 
realisatie poelenplan Rodeland     RLSD, Natuurpunt, 

Melle 

2.1.3 Ondertekenmoment 
verlenging en meerfinanciering 
Rodelandproject 

  

  

Rodelandpartners 

2.1.4 Lancering Rodelandbrood     
Samenwerkingsverban
d nog uit te bouwen 

2.1.5 Plantacties  

Omgeving 
Gentbos (0,5 
ha) Doelgroep: scholen 

Merelbeke 

Nog verder aan te vullen 
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Actie Deelactie Locatie Opmerking Wie 
2.2 Voorbereiden Rodelanddag 2023   Rodeland   Rodelandpartners 
3. Participatie van de bewoners in het Rodelandproject  

3.1  Ideeën vanuit lokale bevolking 
en verenigingen die kaderen binnen 
doelstellingen Rodeland capteren, 
stimuleren, helpen realiseren 

    

Opletten met creëren van verwachtingen, er 
moet ruimte zijn om aan de slag te gaan met 
de aangebrachte ideeën van de inwoners  
Natuur in je buurt-projecten 

Gemeenten o.a. via 
Minaraad / Jeugdraad 

4. Voorzieningen voor trage weggebruikers (infrastructuur) 
4.1 Onderzoeken en ondersteunen 
vragen tot openstellen buurtwegen, 
aanleg nieuwe trage wegen, 
aangepaste infrastructuur,… 

  Lokale vragen   
Gemeenten, andere 
partners, 
projectcoördinator 

4.2 Woonkernen aan de rand 
verbinden met Rodeland via trage 
wegen 

      
Gemeenten, andere 
partners, 
projectcoördinator 

4.3 Opvolging realisatie fietssnelweg 
F417 langs spoorlijn L122       

Provincie, Melle, 
Oosterzele, 
projectcoördinator,… 

5. Voorzieningen voor trage weggebruikers (routes) 

5.1 Ondersteunen en omkaderen 
nieuwe initiatieven van partners en 
andere actoren rond tijdelijke 
wandelroutes, fietsroutes 

5.1.1  Merelbekkersroute 
Omgeving 
Makegemse 
bossen 

Afstemming met verschillende actoren rond 
beperken recreatiedruk ifv kwetsbaarheid 
ecosystemen + nemen maatregelen & 
opvolging 

Merelbeke 

5.1.2  Podcast voor kinderen ‘Het 
Gentbos in gevaar’ Gentbos Thema klimaatverandering - droogte Provincie 

5.1.3  Fietstocht langsheen korte 
keten bedrijven 

Oosterzele In combinatie met korte keten picknick Oosterzele 

Merelbeke Wordt mogelijks uitgesteld naar 2023 Merelbeke 
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Actie Deelactie Locatie Opmerking Wie 
6. Educatie (landschap, landbouw, natuur,…), speelgroen en natuurbeleving 

6.1  Bestaande initiatieven 
ondersteunen   

Merelbekkersr
oute, Het 
Gentbos in 
gevaar, 
Veerkrachtpad 
Borgwal, 
Vierhoekhoeve, 
Bakkershof,… 

  WG C&B 

6.2 Onderzoeken van de 
mogelijkheden opstart initiatief rond 
landbouweducatie 

    Draagvlak, behoefte, concept, trekker & 
financiering WG Oogstlandschap 

7. Landschappelijk, onroerend en cultureel erfgoed  
7.1  In contact blijven met actoren 
mbt erfgoed binnen Rodeland ivm 
mogelijkheden voor samenwerking 
(Erfgoed Viersprong) 

      Projectcoördinator 
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RODELAND FINANCIEEL 
 

BASISFINANCIERING PROJECT & UITGAVEN 

In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de basisfinanciering van het project, in hoofdzaak voor de bezoldiging van de 

coördinator. Volgende partners dragen hiertoe bij (situatie 2021): 

 

 Agentschap voor Natuur en Bos 20.000 EUR; 

 Provincie Oost-Vlaanderen:  25.000 EUR (*); 

 Gemeente Merelbeke  5.000 EUR;  

 Gemeente Gavere   3.000 EUR;  

 Gemeente Melle   5.000 EUR;  

 Gemeente Oosterzele  5.000 EUR; 

 TOTAAL    63.000 EUR. 

 

De Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen draagt bij via de omkadering van de coördinator (overhead en andere ondersteuning) en centraliseert de 

basisbijdragen en wordt geraamd op 15 % van de totale basisbijdrage.  

(*) De bijdrage van de Provincie Oost-Vlaanderen werd in 2021 verhoogd met 15.000 EUR t.o.v. 2020, dankzij de bijkomende financiering vanuit de 

Dienst Landbouw en Platteland voor het Rodelandproject (gedeputeerde Leentje Grillaert). Hierdoor kon de halftijdse tewerkstelling van de coördinator 

worden uitgebreid naar 80%. 
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Hierna volgt een overzicht van inkomsten en uitgaven vanaf de ondertekening van de overeenkomst op 5 juli 2019 tot en met 31 december 2021. 
 

 
 
(*) Het jaarlijks budget voorzien voor de uitgaven in kader van het project (= projectkosten) bedraagt 10.000 EUR. Het deel van het voorziene 

projectbudget dat niet gespendeerd wordt, wordt sinds 2021 overgedragen naar het volgende jaar. 

 

Het negatieve saldo van 2021 werd bijgepast door de Bosgroep, als partner die instaat voor beheer van de middelen van het Rodelandproject en 

omkadering van de coördinator. 

 

De projectkosten van 2021 hadden hoofdzakelijk betrekking op de uitgaven voor:  

 Ontwerp en druk fietskaart ’Ontdek Rodeland op de fiets’ (oplage 1.500 ex.) en extra wegwijzers (50 ex.); 

 Zakjes met ecologische zadenmengsels voor bloemenweide om gratis uit te delen aan publiek op o.a. de Rodelanddag; 

 Excursie naar biomassaketel en -keten in Bocholt met de werkgroep KLE; 

 Plaatsing 5 peilbuizen & divers en 4 uitlezingen per jaar ifv wegwerking missing links grondwatermetingen. 

 

Jaar Personeelskosten Werkingskosten Projectkosten Totaal uitgaven
Overdracht overschot
projectbudget(*)

Partnerbijdragen
Balans per jaar (incl.
overdracht 
projectbudget)

Balans over de
jaren heen
(cumulatief)

2019 5.012,11 €            1.114,84 €          931,50 €         7.058,45 €         -  €                     7.058,45 €-                  7.058,45 €-         
2020 33.290,84 €          742,30 €             7.720,00 €     41.753,14 €      48.000,00 €          6.246,86 €                  811,59 €-            
2021 57.719,80 €          890,45 €             7.136,14 €     65.746,39 €      2.863,86 €                      63.000,00 €          5.610,25 €-                  6.421,84 €-         
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De werkingskosten van 2021 hadden betrekking op de kosten voor mobiele telefonie, softwarelicenties en verplaatsingen ihkv het Rodelandproject 

van de projectcoördinator. 

Een meer gedetailleerd overzicht is op verzoek beschikbaar. 

 


