
PERSBERICHT – Landschapswedstrijd biedt tot € 3.000 steun aan 
kleinschalige, groene projecten uit Aalst, Affligem, Asse en Opwijk 
Deze week lanceert het strategisch project ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’ een 
Landschapswedstrijd. Hiermee gaan de projectpartners op zoek naar kleinschalige projecten die de 
leefomgeving versterken op vlak van natuur en landschap in de regio Aalst, Affligem, Asse en 
Opwijk. Het doel is om kleine initiatieven, die vaak moeilijk of geen subsidies ontvangen, toch een 
financieel duwtje in de rug te geven. Inwoners of verenigingen kunnen hun projectidee indienen 
tot en met 31 oktober 2021 en maken kans op een budget tot € 3.000 om dat idee te realiseren. 

Landschap van Erembald tot Kravaalbos 

Binnen het strategisch project 'Landschap van Erembald tot Kravaalbos' werken verschillende 
partners samen om  een gebied van 10.800 hectare te versterken. Dit gebied met zacht glooiende 
heuvels, meanderende beken en waardevolle bossen heeft namelijk een grote landschappelijke 
waarde. Bovendien is het bijzonder rijk aan historisch en cultureel erfgoed. Denk maar aan de Abdij 
Affligem die haar stempel drukte op de ganse omgeving en de unieke hopcultuur die er nog steeds 
sterk leeft tijdens de hopfeesten. 

Het projectgebied spreidt zich uit over de stad Aalst en gemeenten Affligem, Asse en Opwijk. Drie 
Regionale Landschappen (Brabantse Kouters, Pajottenland & Zennevallei en Schelde-Durme), werken 
er samen met overheden, organisaties en vrijwilligers aan een kwaliteitsvolle open ruimte. Met de 
landschapswedstrijd willen zij nu ook kleinschalige projecten een stimulans geven. 

Natuur en landschap versterken 

Ideeën komen in aanmerking wanneer zij de leefomgeving versterken op vlak van natuur en 
landschap en wanneer de hele buurt zal kunnen meegenieten van het resultaat. Een aantal 
selectiecriteria illustreren wat dit concreet betekent. Hoe meer criteria een projectidee kan afvinken, 
hoe groter de kans dat het idee op financiële steun zal kunnen rekenen.  

Inwoners en verenigingen die afkomstig zijn uit Aalst, Affligem, Asse of Opwijk of die daar een sterke 
affiniteit mee hebben, kunnen deelnemen aan de wedstrijd. Het strategisch project wil vooral 
initiatieven te steunen die anders geen of moeilijk ondersteuning krijgen. Wanneer zou blijken dat 
een ingestuurd idee via een bestaand kanaal kan gerealiseerd worden, wordt het doorverwezen 
zodat ook deze initiatieven verder worden geholpen.  

Realisatie op korte termijn 

In december 2021 worden de winnaars bekendgemaakt. Daarna krijgen de geselecteerde projecten 
tijd tot 30 juni 2023 om het project te realiseren. Heb jij een idee of ken je iemand die aan de 
wedstrijd wil deelnemen? Neem dan een kijkje in het wedstrijdreglement op 
www.erembaldkravaal.be en dien ten laatste op  31 oktober 2021 het wedstrijdformulier in.  



Over het project 

Het Strategisch Project ‘Landschap van Erembald tot 
Kravaalbos’ is een samenwerking tussen drie Regionale 
Landschappen (Brabantse Kouters, Pajottenland & 
Zennevallei en Schelde-Durme), Ruimte Vlaanderen, de 
provincies Oost-Vlaanderen & Vlaams-Brabant, stad 
Aalst en de gemeenten Affligem, Asse & Opwijk. 

 

 

Contact 

Jeroen Bral - Projectcoördinator Strategisch Project 'Landschap van Erembald tot Kravaalbos' 
Kantoorlocatie: Regionaal Landschap Schelde-Durme, Markt 1 - 9230 Wetteren 
GSM: 0473 52 56 68 
e-mail: jeroen@rlsd.be 

 

 


