
REGIONAAL 
LANDSCHAP 
RIVIERENLAND

NATUURBEHOUD
Natuur in Vlaanderen is niet beperkt tot 

natuurgebieden, maar vind je overal in het 

landschap. Ook in jouw tuin, dorp, stad en 

omgeving. Daarom zet Regionaal Landschap 

Rivierenland projecten op met als doel de 

versterking van leefgebieden en het creëren 

van groen/blauwe verbindingen voor 

mens en dier. Gemeenten, verenigingen, 

inwoners en landbouwers kunnen bij ons 

terecht voor advies, ondersteuning en 

terreinrealisaties. 

LANDSCHAPSZORG
Wij zijn het aanspreekpunt voor 

landschapszorg in jouw streek. Wij 

beantwoorden graag alle vragen over de 

aanleg, het herstel en het beheer van kleine 

landschapselementen zoals poelen, hagen, 

heggen, houtkanten, hoogstamfruitbomen, 

en veteraanbomen. Verder helpen wij met 

de natuurvriendelijke inrichting van percelen, 

het bekijken van subsidiemogelijkheden en 

het aanvragen van vergunningen. Ook voor 

het vergroenen van speelplaatsen, parken en 

bedrijventerreinen krijg je van ons deskundig 

advies. Bij elk advies wordt rekening gehouden 

met het gebruik van streekeigen bomen en 

struiken en de cultuurhistorische waarde van 

het domein.   

STREEKBELEVING 
Samen met onze partners bouwen we 

aan kwaliteitsvolle wandellussen en 

wandelknooppuntennetwerken. Zo kan 

je de diversiteit van het landschap in alle 

seizoenen verkennen. De wandelingen zijn 

bewegwijzerd en hebben een startpunt 

met een informatiebord. Onderweg bieden 

rustbanken, picknickplaatsen, spelprikkels 

en kijkhutten gelegenheid om even stil te staan 

bij het prachtige landschap.  Verder werken wij 

ook mee aan het uitstippelen en de inrichting 

van fietslussen, ruiterpaden, trage wegen, 

kajakroutes en wandelingen op kindermaat.

Daarnaast organiseren wij ook cursussen, 

workshops, participatietrajecten en 

evenementen om zoveel mogelijk mensen 

warm te maken voor- en te betrekken bij 

natuur- en landschapsbeleving. 

Tot slot integreren wij relevante 

maatschappelijke thema’s zoals: klimaat, 

waterhuishouding, eco-systeemdiensten, 

groen in de stad, ontharding, erfgoed en 

welzijn in onze projecten. 

Regionaal Landschap Rivierenland 
brengt inwoners, verenigingen 
en overheden samen voor een 
wervend streekverhaal. Wij werken 
projecten uit rond, natuurbehoud, 
landschapszorg en streekbeleving.
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OPGERICHT 2008       VOORLOPIG ERKEND 2010      DEFINITIEF ERKEND 2013     OPPERVLAKTE (KM2) 548   INWONERS  492.000    INWONERS / HA  9
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FEITEN EN CIJFERS

Regionale Landschappen in Vlaanderen (bron 2018) in vergelijking met Regionaal Landschap Rivierenland 2021

MINIMUM GEMIDDELDE MAXIMUM
RIVIEREN-

LAND 2021

Oppervlakte (km2) 355 568 868 548

Aantal inwoners 74.224 232.500 492.000 492.000

Inwoners / ha 1.3 4,1 9 9

Aantal betrokken gemeenten 6 13 26 23

Personeelsleden (Voltijdse Equiv.) 6 11 25,5 13,5

Jaaromzet vzw (Euro) 755.000 1.314.688 3.307.000 1.372.000

Regionaal Landschap Rivierenland wordt financieel gesteund door de Vlaamse Overheid, Provincie Antwerpen en de gemeenten: Berlaar, 

Bonheiden, Boom, Duffel, Heist-op-den-Berg, Hemiksem, Lier, Mechelen, Niel, Nijlen, Putte, Rumst, Schelle, Sint-Katelijne-Waver, Willebroek, 

Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint & Mortsel

LANDSCHAPSFLITS 2022 - 2023
SAMEN VERSTERKEN WE LANDSCHAP, 

NATUUR EN STREEKBELEVING 

Projecten natte natuur - Vallei Grote Nete 
Heist-op-den-Berg

Team Regionaal Landschap RivierenlandOnderhoud en beheer kleine landschapselementen 
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© Bruno Holvoet - Plaslaar, Lier



 PLATTELAND 
In 2022 zaaiden we meer dan 40 ha 

biodiversiteitsmengsels in bij 24 landbouwers. Met 

het project 'Boer zoekt vogel' namen we bovendien 

specifieke landschappelijke maatregelen i.f.v. 

akkervogels zoals patrijs, geelgors, kievit en 

zomertortel in de vallei van de Grote Nete.

AANPLANTINGEN 

In 2022 zorgde Regionaal Landschap 

Rivierenland voor de aanplant van 

bijna 20000 stuks streekeigen 

plantgoed, goed voor 4 km hagen en 

heggen, 4300 m² houtkanten en 419 

dreefbomen. Daarnaast legden we 20 

hoogstamboomgaarden aan met 353 

lokale fruitrassen.  

RECREATIE
Rivierenland telt 856 km bewegwijzerde 

wandelpaden. In 2022 actualiseerden we 

Wandelgebied Rivierenland waarbij we 5 

nieuwe wandellussen toevoegden. Verder 

herwerkten we de Wandelnetwerkkaart 

Rivierenland en de themawandellussen: 

‘Klinkaartroute’, ‘Otters en bevers op 

het spoor’ en ‘vallei van de Zenne’. We 

voerden eveneens herstellings- en 

verfraaiingswerken uit bij 4 trajecten 

van ons kinderwandellussenaanbod 

'Samen op Pad'. Tot slot stelden we 

ook de uitvoeringsplannen op voor 

de trage wegen in Bonheiden, Heist-

op-den-Berg, Berlaar, Nijlen, Boom, 

Borsbeek, Mechelen,  Rumst en Lier in 

overleg met gemeenten, eigenaars en 

omwonenden. In 2023 lanceren we met 

'Veleau overstromingsroute', opnieuw een 

fietsbrochure en werken we verder aan 

kajakroutes en -infrastructuur.
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GEBIEDSGERICHT
Heel wat terreinrealisaties maken deel uit 

van gebiedsgerichte projecten. Voor het 

Strategisch Project ‘ORIOM’ creëren we 

een dynamisch belevingslandschap tussen 

de stad Mechelen en Dijle-Zennevallei. 

Daarnaast maken we deel uit van de 

stuurgroep ‘Natuurpark Rivierenland’. 

Als partner in het erfgoedproject ‘Herover 

de vestingsteden’ zochten we mee 

naar een herbestemming van militair 

erfgoed in Lier en Mechelen. Verder 

voeren we de gebiedsprogramma's: 

'Zuidrand’ en Rupelstreek' mee uit. Tot 

slot ondersteunen we in Lier en Nijlen de 

klimaatprogramma's van het Strategisch 

Project 'Méér veerkracht in de Vallei van 

de Kleine Nete’.. Ook in de vallei van de 

Grote Nete werken we, in samenwerking 

met Provincie Antwerpen, sinds vorig jaar 

aan een klimaatrobuust landschap waar 

heel wat te beleven valt. 

20000 419 
dreefbomen aan-

geplant

streekeigen bomen 
en struiken 
aangeplant

1136 bomen met erfgoedwaarde geïnventariseerd

40
hectare 

biodiversiteits-
mengsel

220000
landschapskranten verspreid

overstromingsgebieden 
recreatief ontsloten          

20
hoogstamfruit-
boomgaarden 

 856 
km wandelpad

320
knotbomen 

gesnoeid

  23  gemeenten  81 wandellussen

19 vormingen

26 evenementen

6885 bezoekers/
deelnemers
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speelbossen    

zorginstellingen

buurtparken

21 kinder-
wandellingen

 97 persartikelen  8 infoborden

PUBLIEKSWERKING 
Rivierenland was organisator of mede-

organisator van 26 evenementen. Daarnaast 

gaven we vorm aan 19 educatieve activiteiten 

i.s.m. onze partners waaronder 2 cursussen 

heggen leggen en 2 snoeicursussen 

hoogstamfruitbomen snoeien.     

NATTE NATUUR
Wij zetten onze schouders mee onder de 

‘Blue Deal’ van de Vlaamse overheid om het 

landschap te wapenen tegen waterschaarste 

en wateroverlast. Met zowel Europese (Life 

Aclima en PDPO Klimaco) als Vlaamse projecten 

(Water+Land+schap, Aqualitatieve Mechelse 

Groenteregio en Cowala) zorgen we voor meer 

klimaatrobuuste landschappen in onze streek. 

Zo werken we aan waterduurzaamheid voor 

landbouw in de beekvalleien: Goorbosbeek, de 

Itterbeek, de Edegemse beek, de Aabeek en de 

Babbelbeek. Verder realiseren we er samen met 

onze partners de komende jaren ook heel wat extra 

hectaren beleefbare valleinatuur. Met het project 

‘Buurtstroom’ werken we het belevingspotentieel 

uit van 5 provinciale overstromingsgebieden  met 

o.a. een educatieve steiger, een vogelkijkhut en 

een groene outdoor gym. Tot slot legden we 

4 poelen aan, monitorden we er 9 en maakten 

plannen op voor 7 nieuwe poelen.
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hondenlosloopzones

LOKET ONDERHOUD 
BUITENGEBIED

Met het Loket Onderhoud Buitengebied 

organiseren en ondersteunen we het regulier 

beheer van landschapselementen in het 

buitengebied van verschillende gemeenten. 

We zorgden onder meer voor het beheer van 

490 dreefbomen en inventariseerden 373 

knotbomen. In de Koudebeekvallei voerden 

we een aangepast ecologisch maaibeheer 

uit op 7,8 ha grasland.

 KLIMAAT & BUURTGROEN
Dankzij de projectoproep 'Groene Oases' 

van Provincie Antwerpen kunnen we 45 

scholen helpen bij het vergroenen en/of 

ontharden van hun speelplaats. Daarnaast 

zorgden we voor het ontwerp, het plantgoed 

en de terreinwerken van 2 buurtparken, 2 

speelbossen, 2 hondenlosloopzones en 2 

terreinen van jeugdverenigingen. Met de 

aanleg en inrichting van ‘Den Hof van Pallieter’ 

kreeg Lier een prachtige buurtmoestuin met 

77 percelen. Wij slaan ook de brug tussen 

natuur en gezondheid. Zo brengen we het 

belang van stilte en rust onder de aandacht  

met het Vlaams programma luwteoases. en 

zorgden we voor biodiverse en belevingsvolle 

terreinen van 5 zorginstellingen. Met de 

Samenaankoop '1000 bomen' en het project 

'Bonheiden boomt' zorgden we bovendien 

voor duizenden extra streekeigen bomen en 

hoogstamfruitbomen in onze tuinen. 

ONZE PROJECTEN
www.rlrl.be, info@rlrl.be, 015/21 98 53

RIVIERENLAND IN BEELD
Vorig jaar lanceerden we onze nieuwe 

website (www.rlrl.be), verdeelden we 

220.000 landschapskranten, verstuurden we 9 

nieuwsbrieven en 88 posts via sociale media, 

organiseerden we 7 persmomenten, verschenen 

we 97 keer in de pers en publiceerden we 7 

brochures, 8 infoborden, 4 filmpjes en 22 affiches. 
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Streekeigen plantgoed

Kinderwandellussen - Samen op Pad

HOUTIG ERFGOED 

We snoeiden vorig jaar 30 monumentale 

bomen. Samen met IOED Berg & 

Nete, IOED Zuidrand en IOED Erfgoed 

Rupelstreek inventariseerden we 

1136 bomen met erfgoedwaarde. 

Onze knotvrijwilligers knotten 320 

knotbomen. Tot slot vernieuwden we 

het webplatform 'Goedgeknot' waarbij 

we meteen 641 knotboomaanvragen  

ontvingen. 
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Ontharden en vergroenen speelplaatsen

DAG VAN DE REGIONALE 
LANDSCHAPPEN

In 2022 organiseerden we de Dag van de 

regionale landschappen. We inspireerden 

de medewerkers van de Vlaamse regionale 

landschappen met de veelzijdigheid, 

de troeven en de uitdagingen van onze 

rivierenregio aan de hand van heel wat boeiende 

landschapsactiviteiten en 8 excursies. 
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gebiedsgerichte 
projecten

scholen   

Vergroenen van...   

5 5 projecten
natte natuur       9 gemeentelijke uitvoerings-

plannen trage wegen         

ijsvogel - Goorbosbeekvallei

Aanleg poel en vlonder

Cursus heggen leggen


