
 
 

VACATURE 
Wie komt in ons dynamisch en multidisciplinair team werken rond: 

 
integraal waterbeheer en versterken  

landschaps- en natuurkwaliteit 
 

 
 
 
Het Regionaal Landschap Lage Kempen is één van de 16 regionale landschappen in Vlaanderen.  
RLLK vzw is een samenwerkingsverband tussen Vlaamse, provinciale en gemeentelijke overheden, 
natuurverenigingen, landbouworganisaties, erfgoedorganisaties, wildbeheereenheden, private 
landeigenaren en toeristische verenigingen. Ons werkingsgebied in onze 14 gemeenten toont een 
afwisselend, karaktervol landschap van glooiende heide, uitgestrekte bossen, landduinen, vijvers, 
mozaïeken van kleine landschapselementen, vennen en beekvalleien. 
Ons team zet zich elke dag enthousiast in voor een duidelijke missie: zorg dragen voor landschap, 
natuur en erfgoed. Dit doen we door samen met verschillende partners kansen te benutten en te 
creëren.  
 
 
Kadering functie 

• Met steun van de provincie werken we aan het realiseren van acties van integraal 
waterbeheer. Dit zal de hoofdbrok van je werk zijn.  

• We ondersteunen onze 14 gemeentebesturen bij het beheer van de groene elementen en 
hun buitengebied (Loket Onderhoud Buitengebied). Deze dienst wordt verder uitgebouwd. 

• Houtkanten zijn ‘corebusiness’ in landschap. We werken al jaren met onze gemeenten aan 
verjongingsbeheer waarbij we de vrijkomende biomassa een economische waarde geven.  

• Er liggen in ons werkingsgebied nog veel kansen om natuur, water en landschap te herstellen 
en beter te beheren. 

 
 
 
Beschrijving functie  
In je functie zorg jij voor het realiseren van (nieuwe) projecten waarbij water, natuur en landschap 
integraal worden benaderd. Je zorgt van prospectie tot uitvoering voor het goed verloop van het 
project. De taken kunnen worden opgesplitst over één of twee nieuwe medewerkers. 
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Projecten Integraal Waterbeheer 
 
• Je volgt het beleid rond integraal waterbeheer nauw op en ontwikkelt een visie om de ‘integrale 

waterwerking’ binnen het RLLK uit te bouwen. 
• Je netwerkt binnen dit domein en maakt (dwars)verbindingen met andere projecten.  
• Je gaat, in het werkingsgebied van RLLK, actief op zoek naar acties van integraal waterbeheer 

zoals bv. hermeandering, vernatting of wetland herstel… 
• Je motiveert en enthousiasmeert partners (gemeenten, Vlaamse administraties, andere 

actoren…) via terreinbezoeken, vergaderingen, infomomenten. Je zorgt ervoor dat het project 
goed verloopt met voldoende participatie van alle betrokken en nog te betrekken partners. Je 
bent een go-between die met alle bekommernissen van de verschillende partners rekening 
houdt.  

• Je werkt een detailplan uit (met ondersteuning van de dienst Water van de Provincie Limburg) 
• Je zoekt financiering via mogelijke subsidiekanalen en schrijft het projectvoorstel uit. 
• Na goedkeuring zorg je voor de nodige vergunnings-, machtingsaanvragen en bijhorende nota’s.  
• Je verzorgt de regie en coördinatie van de uitvoering van de projecten en dit in nauw overleg 

met de provincie en alle betrokken actoren. Zorgvuldige financiële en administratieve 
opvolging van alle stappen. 

• Ondersteund door collega’s verzorg je de communicatie rond de projecten en zorg je voor een 
breed draagvlak door buurtbewoners en andere omliggende partijen op tijd te betrekken. 

  
Projecten Natuur- en Landschapsbeheer 
 
• Je volgt het beleid rond natuur- en landschapsbeheer nauw mee op.  
• Je verdiept de visie en bouwt de werking rond natuurherstel en landschapsbeheer binnen het 

RLLK mee uit. Je maakt (dwars)verbindingen met andere projecten.  
• Je gaat, in het werkingsgebied van RLLK, actief op zoek naar acties die tot doel hebben 

landschapselementen duurzaam, integraal en efficiënt te beheren.  
• Je doet hiervoor prospectie en onderzoekt kansen, voornamelijk in samenwerking met de 

gemeenten. 
• Je doet dit in overleg met alle betrokkenen en rekening houdend met de wetgeving en 

eventueel nodige vergunningen. Je overlegt, vergadert en koppelt terug met betrokkenen. 
• Je inventariseert de te beheren (kleine) landschapselementen met behulp van een digitale 

tool en maakt een beheerplan op dat rekening houdt met de ruimere omgeving en waarbij 
duurzaam beheer, biodiversiteit, erfgoed, (Europees) beschermde natuur en beheersing 
invasieve exoten centraal staan. 

• Je maakt de planning op voor de praktische uitvoering van de werken, berekent de kostprijs 
en schat de duurtijd in mbv een digitaal platform. 

• Je stuurt de aannemer aan tijdens de werken. 
• Je volgt zorgvuldig alle stappen financieel en administratief op. 

 
Je werk doe je in nauw overleg en samenwerking met je collega’s en directeur. Je collega’s (biologen, 
communicatiedeskundigen, erfgoedmedewerkers, administratieve krachten) staan graag ter 
beschikking voor ondersteuning. Jij zal op jouw beurt collega’s bijstaan met jouw kennis en ervaring. 
 



 
Word je enthousiast over bovenstaande projecten en herken je volgende COMPETENTIES en 
ERVARING? Dan word jij misschien onze nieuwe collega.  
 

• Je hebt minstens niveau professionele bachelor door gerichte opleiding of ervaring in 
domeinen integraal waterbeheer, natuurinrichting en landschapsbeheer. 

• Je kunt met helikopterperspectief een terrein of onderwerp overschouwen, de grote lijnen, 
knelpunten en oplossingen zien. Maar je kan theorie ook omzetten in terreinrealisaties. 

• Je werkt graag zelfstandig binnen een teamverband: je neemt initiatieven en hebt een grote 
verantwoordelijkheidszin.  

• Je legt vlot contact met verschillende partners (gemeenten, organisaties, betrokken 
particulieren, ...) en bent in staat een visie enthousiast en bevattelijk over te brengen en 
mensen te motiveren tot samenwerking. Je bent correct, diplomatisch, aangenaam en 
motiverend in je contacten. 

• Je hebt goede organisatorische vaardigheden en werkt volgens een planmatige aanpak  
• Je hebt een pragmatische flexibele instelling 
• Je hebt kennis van wetgeving ruimtelijke ordening, waterbeheer, natuurinrichting en 

landschapszorg. Je hebt kennis van machines voor natuurinrichting. Je hebt een goede 
soortenkennis van bomen, struiken en planten. 

• MS-Office (met goede kennis van word, excel, teams en access) en GIS  
• Rijbewijs B is noodzakelijk, eigen wagen is handig – twee bedrijfswagens zijn ter beschikking 

van alle collega’s 
•   Pluspunt: affiniteit hebben met de regio Lage Kempen  

 
Wij bieden: 
 

• De kans om het beleid en de visie van het RLLK mee vorm te geven,  
• De kans om eigen projecten te initiëren en te groeien in verantwoordelijkheid 
• Enthousiaste collega’s en een constructieve teamsfeer 
• Een dynamische werkomgeving met boeiende projecten en waardering voor je inzet  
• Verloning volgens paritair comité 329.01 
• Werktijd in overleg 
• Flexibele werkuren, af en toe avond- of weekendwerk 
• Vier extra vakantiedagen  
• Fietsvergoeding, maaltijdcheques, smartphone en laptop 

 
Praktisch: We zoeken een snelle indiensttreding.  
 
Kandidatuurstelling 
 
Stuur een uitgebreide motivatie en een cv, vóór 1 nov 2020 aan: 

Regionaal Landschap Lage Kempen vzw 
Ilse Ideler, directeur 
Grote Baan 176, 3530 Houthalen-Helchteren 
Ilse.ideler@RLLK.be 

 
 
  
 
 


