
1.000 bezoekers voor 
de Erembald Kravaal Happening!
De Erembald Kravaal Happening zet elk jaar één van de 
mooiste plekjes van de streek feestelijk in de kijker. Dit jaar 
was Mazenzele aan de beurt. Met wandelingen, fietstochten, 
kinderactiviteiten en foodtrucs met lokale producten genoten 
meer dan 1.000 bezoekers van al het moois en lekkers dat de 
streek te bieden heeft.

Steenuil in de kijker

Minister Joke Schauvliege, gedeputeerde Tie Roefs en schepen Inez 
De Coninck openden de happening symbolisch met de aanplant van 
een kersenboom. Vroeger werd Mazenzele ‘ het witte dorp’ genoemd 
omwille van de vele wit bloeiende kersenboomgaarden die haar in de 
lente wit kleurden. Er zijn nog steeds sporen van die boomgaarden 
terug te vinden in het landschap. Om die historische boomgaarden te 
herstellen, slaan de provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Opwijk, 
het Regionaal Landschap Groene Corridor en lokale bewoners en 
landbouwers de handen in elkaar binnen het project ‘Landschap van 
Erembald tot Kravaalbos’. 

Een diertje dat zich opperbest voelt in oude boomgaarden is de 
steenuil. Niet toevallig stond deze vogel in de kijker tijdens de 
Erembald Kravaal Happening. Wie meer te weten wou komen over 
deze soort, kon terecht op de steenuilententoonstelling. Speciaal 
op kindermaat werden er steenuilen geknutseld en braakballen 
geplozen. 
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Tie Roefs, gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant, bevoegd 
voor leefmilieu: “Als provincie Vlaams-Brabant geven we de natuur 
en biodiversiteit in deze regio alle kansen. We ondersteunen onder 
meer natuurprojecten van de gemeenten Asse, Affligem en Opwijk. Zo 
ondersteunen we de gemeente Opwijk met een subsidie van 24.903 
euro om de historische gordel van kersenboomgaarden rond Mazenzele 
te herstellen en de toekomst van de steenuil veilig te stellen. Deze 
winter worden er bijvoorbeeld 20 nestkasten opgehangen in de regio 
om de steenuil meer broedgelegenheid te bieden. Via een educatief luik 
leren inwoners, scholen en bezoekers meer over de kersenboomgaarden 
en steenuilen.”

(H)EERLIJK LOKAAL

Vorig jaar werden de korteketenbrochure en de website (H)EERLIJK 
LOKAAL gelanceerd. Hierin staan alle korteketenbedrijven in de regio 
vermeld. Om de korteketenproducten en hun heerlijke producten in 
de kijker te zetten, boden tal van foodtrucs lekkere gerechten aan 
op de Erembald Kravaal Happening, gemaakt op basis van lokaal 
geteelde producten. 

Een (H)EERLIJK LOKAAL fietstocht leidde bezoekers langs zes 
korteketenbedrijven die speciaal voor de gelegenheid hun bedrijf 
openstelden voor de bezoekers. 

Inez De Coninck, schepen van Opwijk, bevoegd voor leefmilieu: 
“Streek- en hoeveproducten zijn een lekker en duurzaam alternatief. 
De brochure en de website (H)EERLIJK LOKAAL laat bewoners van de 
streek kennismaken met de korteketenproducten in hun regio. Koop 
je rechtstreeks bij de boeren, dan weet je ook zeker dat ze een eerlijke 
prijs voor hun product krijgen.”

Mooie regio, mooie samenwerking

Het Landschap van Erembald tot Kravaalbos is een prachtige streek, 
rijk aan cultureel erfgoed en met sterke natuurwaarden. Denk maar 
aan de Abdij Affligem en het Kravaalbos. Om die troeven van de 
streek ten volle uit te spelen en de streek beter toegankelijk te maken 
voor wandelaars, fietsers en ruiters, bundelen lokale overheden, 
verenigingen en landbouwers de krachten binnen het strategisch 
project ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’. Enkele thema’s 
waarrond intensief samengewerkt wordt zijn:

• Ontwikkelen van de omgeving van de Abdij Affligem in 
samenwekring met de abdijgemeenschap en Team Vlaams 
Bouwmeester.

• Revitaliseren van de hopteelt en de hopcultuur in de regio
• Versterken van typische landschapselementen, zoals de 

kersenboomgaarden rond Mazenzele en knotwilgenrijen langs 
weilanden. 
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• Ontwikkelen wandelknooppuntennetwerk Brabantse Kouters
• Versterken van de ecologische, landschappelijke en recreatieve 

waarde van de Leirekensroute.
• Verbeteren van de waterkwaliteit en de natuurlijke structuur van 

de waterlopen.
• Ondersteunen van de korte keten landbouw.
• Verbetering van de leefomgeving van de kwetsbare dieren en 

planten, zoals het graven van poelen voor de vuursalamander, 
nestkasten ophangen voor grote gele kwik, kerkuilen en 
steenuilen, aangepast beheer voor solitaire bijen, aanplant van 
sleedoorn voor de sleedoornpage en kamperfoelie voor de 
kleine ijsvogelvlinder...

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en 
Landbouw: “Mijn diensten ondersteunen het project ‘Landschap van 
Erembald tot Kravaalbos’ met een toelage van 300.000 euro, gespreid 
over een periode van drie jaar. Het project zet in op natuur, landbouw, 
erfgoed en toerisme en maakt de streek aantrekkelijker om er te 
wonen, te werken en te recreëren. Om de gastvrijheid voor wandelaars 
en fietsers te vergroten, plaatste het Agentschap voor Natuur en Bos 
infoborden en zorgde het voor bewegwijzerde wandelroutes in het 
Kravaalbos. Die routes werden tijdens de Erembald Kravaal Happening 
voor het eerst ingewandeld.” 

Organisatie

De Erembald Kravaal Happening werd georganiseerd i.h.k.v. het 
strategisch project ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’, een 
samenwerking tussen de provincies Vlaams-Brabant en Oost-
Vlaanderen, de stad Aalst, de gemeenten Opwijk, Asse en Affligem 
en de Regionale Landschappen Groene Corridor, Schelde-Durme 
en Pajottenland & Zennevallei, met de financiële steun van het 
Departement Omgeving.

Info: www.erembaldkravaal.be

Contactpersoon:
Evelyne Fiers

Projectcoördinator 
‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’ 

E evelyne@rlsd.be
M 0499 77 09 76
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