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Een trage weg, de snelste route naar een prachtig landschap
© Beeldbank TPA - Mie De Backer

TRAGE WEGEN
Trage wegen zijn paden die bestemd zijn voor
niet-gemotoriseerd verkeer. Deze alternatieve
routes bieden heel wat mogelijkheden voor
zachte weggebruikers om zich op een veilige,
milieuvriendelijke en avontuurlijke wijze
doorheen het landschap te bewegen. Het zou
zonde zijn om deze zomaar ‘weg’ te werpen!
Als levend erfgoed vertellen trage wegen het
verhaal van een dorp of gemeenschap. Bovendien
zijn het belangrijke ecologische verbindingen tussen
natuurgebieden, waarover tal van planten en dieren
zich makkelijk kunnen verplaatsen.
INVENTARISEREN, EVALUEREN, REALISEREN
De voorbije jaren brachten we de trage wegen
van Duffel, Nijlen, Boom, Niel, Rumst, Schelle,
Schriek, Booischot en Hemiksem in kaart. Samen
met bewoners, eigenaars, het gemeentebestuur,
landbouwers, wandelaars en fietsers bekeken we of
openstelling en/of herstel van de geïnventariseerde
trage wegen wenselijk is. We bundelden de adviezen
en legden prioriteiten vast. In de laatste fase, waarin
we nu zijn aanbeland, voeren we aanleg- en
herstellingswerken uit waarbij we rekening houden
met de landschappelijke inkleding van de trage weg,
haar natuurlijke functie en de nodige infrastructuur,
zoals het plaatsen van banken of bruggetjes. Dit najaar
starten we met de inventarisatie van trage wegen in
Heist-op-den-Berg, Hallaar en Bonheiden. In Lier zijn
we al een stapje verder en maken we samen met de
inwoners een evaluatieplan op.
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PADVINDERS GEZOCHT
BONHEIDEN
HEIST-OP-DEN-BERG & HALLAAR
Ben jij een lokale ontdekkingsreiziger die
alle trage wegen van Bonheiden of Heistop-den-Berg mee in kaart wil brengen? Wij
maken je snel vertrouwd met het digitaal
en schriftelijk inventariseren.
VORMINGSAVONDEN:
-7 oktober, 19u30, gemeentehuis Bonheiden
-22 oktober, 19u30, parochiehuis Hallaar

STREEKKENNERS GEZOCHT
LIER
In Lier zijn we op zoek naar mensen die mee
willen nadenken over het trage wegenbeleid
van de stad. Waar is het aangenaam
wandelen en fietsen. Is er nood aan betere,
veiligere of nieuwe verbindingen ...?
INFOAVOND:
- 5 november, 20u, stadskantoor Lier
INSCHRIJVINGEN & MEER INFO
Maximiliaan.beeldens@rlrl.be; 015 28 18 22
www.rlrl.be/trage-wegen
Op 19 & 20 oktober is het weekend van de
trage weg: www.tragewegen.be/dtw2019

INTERVIEW LUCAS VANERMEN
‘LANDBOUWERS ALS LANDSCHAPSBOUWERS’

Inventarisatie
Akkerrand

Met een master in de biowetenschappen ‘land- en tuinbouwkunde
(specialisatie milieu)’ heeft Lucas
Vanermen, onze nieuwe medewerker platteland en biodiversiteit, alle
expertise in huis om landbouwactiviteiten met natuur te verbinden.
Waarom heb je voor deze job
gekozen? Regionaal Landschap
Rivierenland streeft een duurzame ontwikkeling van de open
ruimte na. Deze bestaat uit natuur en bos, maar veel mensen
vergeten dat ook akkers en weilanden enorm belangrijk zijn om
het landschap open te houden.
Landbouwers spelen dus een
belangrijke rol, maar door de

economische druk en de intensivering zijn de banden tussen
landbouw, natuur en landschap
de laatste decennia voor een deel
verloren gegaan. Dankzij deze job
kan ik landbouwers bijstaan om
landschapsbouwers te worden.
Hoe kijken landbouwers zelf
naar deze rol? Steeds meer landbouwers doen inspanningen om
de kwaliteit van het landschap
te verbeteren. Zo planten ze
opnieuw
streekeigen
hagen,
heggen, houtkanten en dreven
aan.
Daarnaast
graven
ze
veedrinkpoelen,
onderhouden
de knotbomenrijen langs hun
perceelsgrenzen en verbeteren
de kwaliteit van grond- en
oppervlaktewater door minder
te bemesten. Tot slot winnen
ook bloemenstroken en akkerranden aan populariteit. Door
beheerovereenkomsten af te sluiten
met de Vlaamse Landmaatschappij
kunnen landbouwers hiervoor een
financiële vergoeding krijgen.

Wat zijn de voordelen van zo’n
akkerrand? Akkerranden zijn
bloemrijke stroken van een zestal
meter breed. ‘s Winters bakenen
ze de kale akkers af en ‘s zomers
zorgen ze voor een prachtig kleurenpalet langs maïs- en groentevelden. Ze trekken hommels,
vlinders en wilde bijen aan, wat
leidt tot een optimale bestuiving.
Lieveheersbeestjes en spinnen
zorgen dan weer voor een natuurlijke bestrijding van bladluizen en
ander ongedierte. Op deze manier
kan de landbouwer milieuvriendelijk werken en tevens besparen op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Verder
fungeert een bloemenstrook als
leefgebied, natuurverbinding en
voedselvoorraad voor reeën, fazanten, hazen en kerkuilen.
MEER INFO
Lucas@rlrl.be; 015 28 18 28
www.rlrl.be/landschapszorg
Beheerovereenkomsten:
www.vlm.be

LOKAAL COMPOSTEREN
Samen met het Proefstation voor de Groenteteelt
hebben we in Sint-Katelijne-Waver, met financiële steun
van het Europees Landbouwfonds, het eerste lokale
composteringsnetwerk opgestart. Hiermee proberen
we op grote schaal afvalstromen van tuinbouwbedrijven,
boomkwekerijen en natuurbewegingen op te waarderen
tot waardevolle compost. Deze zetten we vervolgens
lokaal in om vruchtbare en weerbare bodems op het
platteland te creëren.

Zuurtsofgehalte, vochtigheidsgraad en temperatuur
opmeten van lokale compostril in Proefstation

WAT KAN JE ZELF DOEN?
Ook thuis kan je groente-, fruit- en tuinafval verwerken tot compost. Zo bespaar je niet alleen afval, je maakt zelf een milieuvriendelijk product dat
je gratis kan gebruiken om de bodem van jouw
tuin een boost te geven. Het enige wat je moet
doen is je GFT-afval op een composthoop gooien.
Hou er wel rekening mee dat je takjes, bladeren
en hout met groente- en fruitafval vermengt.
MEER INFO: www.rlrl.be/loco
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Roeien op de Kleine Nete tijdens de Netedag
© Beeldbank TPA - Mie De Backer

NETEDAG,
Kom riVIEREN, varen, fietsen,
wandelen, proeven en genieten
Ontdek de speels, kronkelende Nete, de omliggende valleinatuur
en al haar recreatieve troeven tijdens de Netedag op 22 september!
Met meer dan 40 spetterende activiteiten op 7 verschillende
locaties bedienen we jong en oud, natuurliefhebber, sportfanaat,
levensgenieter en fijnproever.
Vaar mee met de stoere drakenboot, neem deel aan de Grote
Getijdenshow, betreed de biosfeer, verken het historische
beemdendlandschap, woon een demo krabben vangen bij en
proef het Netebier. Ondertussen maak je kennis met oogstrelende
natuurgebieden en verborgen erfgoedparels in de vallei van de
Kleine Nete tussen Lier, Nijlen en Ranst.
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BELEEF HET NETELANDSCHAP

SPEELBOS EN VOLKSTUINTJES

In Lier nodigen we je uit in het
stadspark aan de Netelaan op onze feestelijke
evenementenweide met zicht op het Begijnhof,
bootjes op de Binnennete, livemuziek, de Biosfeer
en een landschapsterras met hapjes en drankjes.
Het is de ideale uitvalsbasis om de Netevallei
verder te ontdekken met activiteiten en haltes in
Kessel, Emblem, Nijlen en Zandhoven.

Tijdens de Netedag verkennen we ook de
toekomst van de Sigmagebieden en Landschapspark Pallieterland. Zo houden we
halt bij het nieuwe speelbos. De jongeren van
speelpleinwerking Speelmicroob hielpen mee
bij het uittekenen van de boomhutten en het
avontuurlijk hoogte-parcours.

Op Emblembrug, ter hoogte van
Kesselsesteenweg 21, maken we de oversteek
naar allerlei water- en wandelactiviteiten. We
organiseren een demo Oxford Regatta, waarna
je zelf mag roeien, suppen, kanoën en meevaren
met de drakenboot.
Aan Molternetebrug op de grens van
Nijlen, Ranst en Zandhoven duik je het lokale
natuurschoon in, neem je een kijkje naar het
waterleven, krijg je een demo krabbenvangen
en ontdek je met een 3D-bril op je neus hoe de
nieuwe brug er uit zal zien.

Samen met de Stad Lier ontwikkelen we, onder
begeleiding van Velt vzw, ‘Den Hof van Pallieter’.
Deze volkstuin wordt een groene oase aan de
rand van de stad, waar een organische indeling,
gedeelde plaatsen, ontmoeting en ecologisch
tuinieren centraal staan.
Openluchttentoonstelling ‘Nostalgie aan de Nete’
Aan de jachthaven in Emblem duiken we de
kronkelende geschiedenis van de Kleine Nete
in. Gestoffeerd met charmante foto’s uit de oude
doos, voeren we je mee met verhalen over
het palingdraaien, de spuihuizen en de Lierse
mammoet, waarna je de Nete voor altijd met
een ‘zilveren knoop’ in je hart zal sluiten.

“ I K G E N I E T E L K E DAG VA N O N Z E
R I V I E R E N , D E N AT U U R , D E R U S T
EN DE VOORBIJGANGERS DIE
Z WA A I E N . T I J D E N S D E N E T E DAG
L AT E N W E J U L L I E V A N O P O N Z E
BOOT GRAAG MEEGENIETEN”

COEN WULTERKENS, SCHIPPER
VA N D E B L AU W E R E I G E R

Gratis treintje, boot en huifkar
Omdat het autoloze zondag is, rijden er
bovendien gratis treintjes. De Vlaamse
Waterweg nv stelt voor een deel van de
verplaatsing over het water haar boot, de
Blauwe Reiger, ter beschikking. Verder kan
je ook met de fiets, de huifkar of zelfs te voet
een uitgestippeld parcours volgen zodat je
niets van het aanbod hoeft te missen.

Programma, activiteiten & locaties:

WWW.NETEDAG.BE

Op ontdekkingstocht in de Netevallei
© ID Photo Agency - Daniël Geeraerts
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KLIMAAT -ZORGEN VOOR
HET LANDSCHAP-

Barebeekvallei, Muizen
© Vilda - Jeroen Mentens

De klimaatverandering is niet langer een ver-van-mijn-bed-show. De gevolgen worden steeds duidelijker
en de impact ervan op ons leven en het lokale landschap neemt toe. Om de klimaatstrijd te winnen,
zullen we allemaal inspanningen moeten leveren.

KLIMAATFEEST HEMIKSEM

WATER-LAND-SCHAP

WAT DOEN WIJ?

Op zondag 29 september
trappen we samen met de
gemeente
Hemiksem
het
‘Klimaatfeest’ af. We willen
iedereen op een positieve manier
informeren over hoe we onze
CO2-uitstoot kunnen beperken.
Je kan er ter plekke bomen en
struiken bestellen en leren hoe
je deze moet planten en snoeien.
Verder geven we tips voor een
ecologische (moes)tuin, terwijl
je proeft van lokaal lekkers.
Kinderen kunnen deelnemen
aan het klimaatparcours. De
winnaar krijgt een overnachting
in een boompit cadeau.

Klimaatverandering laat zich
voelen in de gelijktijdige
toename van wateroverlast
en droogte. Er is nood aan
nieuwe, doordachte ingrepen die onze toekomst op
vlak van water veilig stellen. Om de watergebonden
uitdagingen in de Mechelse
Groenteregio aan te pakken, stapte Regionaal Landschap Rivierenland mee in
een lokale gebiedscoalitie
samen met diverse partners.
Hou de projectwebsite in de
gaten voor acties, studies en
demonstratieprojecten.

Regionaal Landschap Rivierenland zet zich in om een
klimaatbestendig landschap
te creëren. We planten jaarlijks duizenden streekeigen
bomen en struiken aan,
voeren onderhoudswerken
uit, werken we mee aan
onderzoek naar ecosysteemdiensten en ijveren
voor meer beleefbaar groen
in de open ruimte.

Locatie: Hoeve Assestraat 19
www.rlrl.be/klimaatfeest

MEER INFO
Myrtle@rlrl.be; 015 28 18 21
www.rlrl.be/waterlandschap

WAT KAN JIJ DOEN?
- Haag, heg, houtkant of
bos aanplanten
- Onderhoud knotbomen
en veteraanbomen
- Tuinen vergroenen
- Afval composteren
- Duurzame mobiliteit via
trage wegen
- Poel aanleggen of herstellen
MEER INFO
www.rlrl.be
info@rlrl.be; 015 21 98 53
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PROEVEN VAN RIVIERENLAND
GOEDGEPLUKT: VERS FRUIT ZOEKT
ENTHOUSIASTE PLUKKERS
De culinaire waarde van hoogstamfruit krijgt steeds meer
aandacht. Toch blijft dit fruit al te vaak aan de bomen
hangen. Met de website ‘Goedgeplukt’ brengen wij
eigenaars van hoogstamboomgaarden in contact met
mensen die op zoek zijn naar plukvers fruit van eigen
bodem. Bepaalde variëteiten komen bovendien al eeuwen
voor in onze regio en vormen dus kostbaar “natuurerfgoed”.
•Ga op zoek naar plukrijp fruit via www.goedgeplukt.be
•Zelf een hoogstamboomgaard aanplanten? Neem contact
op met charlotte@rlrl.be

OPEN MONUMENTENDAG: POPULAIRE POPULIER TRAKTEERT (8/09)
De provincie Antwerpen telt één zwarte populier. Deze wortelt in de wondermooie Dijlevallei te
Muizen, is meer dan 250 jaar oud en werd destijds aangeplant als hoekboom om perceelgrenzen
te markeren. Vandaag is deze uitzonderlijke boom erkend als eerste houtig monument van de stad
Mechelen. Dat moet gevierd worden! Tijdens Open Monumentendag vertelt de boom zijn levensverhaal en trakteert hij alle bezoekers op een gratis drankje en een leuk optreden. Daarnaast krijg je
meer uitleg over de Samentuin Arcadia, met boomgaard en bivakzone, waarop de populier resideert.
MEER INFO: www.rlrl.be/populaire-populier-trakteert

Reporter Raf (9) ging op otter- en beveravontuur in Broek de Naeyer.
Geïnspireerd door de weetjes op de infoborden schreef hij dit leuke gedicht.

Otters en bevers op het spoor
De bever is bruin en heel behaard,
gebruikt bij het zwemmen zijn dikke staart
en maakt met zijn zwemvliezen heel wat vaart.
Maar de otter denkt de beste te zijn,			
Hij duikt in het water en springt als een dolfijn!
met slangachtige bewegingen om snel te gaan
dan gaat hij om te kijken op de kant staan.

WANDELKAARTEN

Verderop zit een lynx, hun grote vijand.

De vernieuwde wandelkaart ‘Wandelnetwerk Rivierenland’ staat garant voor 360 km wandelplezier en
is te koop voor 8 euro in het toeristisch infokantoor
van jouw gemeente. www.rlrl.be/wandelkaarten

“Wat is er aan de hand?”

Kindvriendelijke wandeltochten in en rond
Mechelen ontdek je met de digitale wandelkaart
‘Samen op pad’. www.rlrl.be/samen-op-pad

dan wisten ze dat het gevaar nabij is.

Die hoorde het lawaai en dacht:
De otter en de bever waren door de races bekaf
en de lynx kwam rustig op hen af.
Als waarschuwing sprong er in de lucht een vis,
Dan vluchtten de bever en de otter snel weg,
en de lynx dacht: “Wat heb ik weer een pech!”
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ACTIVITEITENKALENDER
8/09/2019

14/09/2019

Populaire populier trakteert

Heistse Landbouwdag

INFO

INFO

Tijdens Open Monumentendag
trakteert deze boom op een
drankje, een optreden en enkele
rondleidingen in de samentuin
#ikbenrivierenlander
© Mie De Backer - TPA

29/09/2019

Netedag

Klimaatfeest Hemiksem

INFO

INFO

11u-18u diverse locaties Lier, Nijlen
Programma: www.netedag.be

10u-17u Heerweg, Wiekevorst

15u-17u Arcadia, Dijlevallei Muizen

22/09/2019

riVIEREN, varen, wandelen,
fietsen, genieten, beleven en
ontdekken

Ontdek het Heistse platteland
en de lokale en nationale
landbouwverenigingen

Bestellen bomen en struiken
Klimaatparcours, muziek,
infostandjes
13u-17u Hoeve Assestraat 19,
Hemiksem

7/10/2019

22/10/2019

Padvinders gezocht
Bonheiden

Padvinders gezocht
Heist-op-den-Berg, Hallaar

INFO

INFO

Opleiding digitale en schriftelijke
inventarisatie van trage wegen

Opleiding digitale en schriftelijke
inventarisatie van trage wegen
19u30-21u30 Parochiezaal Hallaar,
Broekstraat z/n

19u30-21u30 gemeentehuis
Bonheiden, Jacques Morrensplein 10

5/11/2019

22/11/2019

Streekkenners gezocht
Lier

DijleZennedag

INFO

Uitstippelen kansen voor trage
wegenbeleid. Fietsen, wandelen,...
20u-22u Stadskantoor Lier,
Paradeplein 2

INFO

Inspiratiedag: Dijle en Zenne als
groenblauwe aders
9u-17u Cultuurcentrum Mechelen,
Minderbroedersgang 5
Inschrijven via myrtle@rlrl.be
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