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Samenwerkingsovereenkomst met 20 partners

Ondertekening 
samenwerkingsovereenkomst 5 juli 2019



Projectgebied Rodeland



14 Doelstellingen



• “Het behouden, versterken en respecteren van de rol van de lokale landbouw 
als behoeder van de open ruimte en het landschap” 

• Ondersteunen en begeleiden van lokale landbouwers bij hun rol in beheer en 
de ontwikkeling van het landschap

• Ondersteunen van een verbrede landbouw met een eigen rol in Rodeland, bv. 
zorgboerderijen, korte ketenlandbouw, hoevetoerisme,…

• Versterken van de streekidentiteit

Doelstellingen lokale landbouw



• Het voorzien van ruimte voor water, zowel overstromingsrisico’s als 
verdroging zijn hierbij werkthema’s

• Landschap weerbaar maken tegen de verwachte, maar onzekere 
invloeden van de klimaatverandering

Doelstelling water en droogte



Doelstelling soorten

• Leefgebieden van Europese en andere 
soorten herstellen

• Initiatieven om soorten te beschermen

• Bijv. 
• Poelenplan Rodeland

• Akkervogels

• Zwaluwen

• Bijen en andere bestuivers

• …



Doelstelling bosuitbreiding

• Uitbreiden bosclusters Aelmoeseneiebos, Makegemse bossen en het 
Gentbos in samenspraak met de lokale, betrokken land –en 
tuinbouwers en de betrokken eigenaars



Natura 2000-netwerk in Rodeland



• Het kwaliteitsvol versterken van het 
landschap om zo verbindingen te creëren 
• Tussen bosgebieden
• In de beekvalleien
• Tussen Rodeland en de omliggende 

dorpskernen
• Tussen Rodeland en de vallei van de 

Boven-Schelde
• …

• Onder andere via bomenrijen, houtkanten, 
wegbermen, perceelsranden,…

Doelstellingen verbindingen



• Aanwezigheid van onderzoeks- en onderwijsinstellingen in Rodeland: 
ILVO, Proefhoeve Bottelare (=UGENT/HOGENT), verschillende 
onderzoeksteams UGENT/HOGENT in Melle

• Unieke situatie:

→Rodeland als proeftuin voor nieuwe inzichten

→Link tussen onderzoek & praktijk

→Toegang tot kennis

Doelstelling innovatie & kennis vanuit onderzoek



• Inzetten op een verhoging van de recreatieve kwaliteiten van het 
gebied, o.a. via het realiseren van veilige mobiliteitsinfrastructuur 
voor fietsers en wandelaars in overeenstemming met de ecologische 
draagkracht van het gebied en de plaatselijke land- en tuinbouw

Doelstellingen recreatie

Bijv. verbinden omliggende 
dorpskernen met Rodeland via trage 
wegen



Website & Facebookpagina Rodeland

• https://www.facebook.com/
Rodelandproject

• www.rodeland.be

Realisaties 2020 en acties 2021 per 
werkgroep

Binnenkort onder ‘Oogstlandschap’ 
meer info

https://www.facebook.com/Rodelandproject
http://www.rodeland.be/


Rodelanddag 12 september

• Fietstocht met meerdere lussen 

• Zondagnamiddag 13u-18u

• Route blijft uitgepijld van 12/9 tem 12/11



Vragen of ideeën

• Sofie Van Brussel (Projectcoördinator Rodeland)

• sofie.van.brussel@oost-vlaanderen.be

• 0474 56 65 26

mailto:sofie.van.brussel@oost-vlaanderen.be
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