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Wandelen langs de oevers van de Nete

RIVIERENLAND ONTDEKKEN
Op stap in Rivierenland

Lancering wandelkaart Samen op pad

Wandelen is een ideale manier om het
rivierenlandschap te verkennen. Wij wijzen je
graag de weg met overzichtelijke wandelkaarten,
wandelknooppunten, infoborden en originele
themawandelingen.

De leukste wandeltochten in en rond Mechelen
ontdek je met de kindvriendelijke wandelkaart
‘Samen op pad’! Op 10 juni om 14u stellen we
in de Mosterdpot in Duffel de wandelkaart voor
aan het publiek. Samen met Natuurpunt Oude
Spoorweg huldigen we de kinderwandellus
‘Curieuzeneuzemosterdpot’ feestelijk in.

De wandelkaart ‘Wandelnetwerk Rivierenland’
wordt dit voorjaar vernieuwd en staat garant voor
360 km wandelplezier in de regio Mechelen,
Willebroek, Rumst, Boom, Niel, Schelle,
Hemiksem, Sint-Katelijne-Waver en Duffel. Dankzij
de knooppunten kan je talloze wandelpaden
combineren tot heerlijke en gevarieerde
wandelingen. Je bepaalt zelf hoe lang deze zijn
en welke hoogtepunten je onderweg wil bezoeken.
Verder zijn ook Wandelgebied Pallieterland,
Wandelgebied Rivierenland en de themawandellussen waarbij we telkens één
onderwerp belichten absolute aanraders. Ben je
geïnteresseerd in alle wandelroutes, dan koop je
best onze Wandelbox Rivierenland.
De wandelkaarten zijn te koop in het toeristisch
infokantoor van jouw gemeente of je kan deze
bestellen via info@rlrl.be. De themawandellussen
kan je gratis downloaden via onze website op
www.rlrl.be/projecten/recreatie/wandelen
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Jonge reporters gezocht
Voor de vernieuwde kinderlussenkaart ‘Samen
op pad’ zijn wij op zoek naar vrijwilligers en
jonge reporters (5 tot 12 jaar) die samen met
de ijsvogel, het konikpaard of de kikker de
wandelingen willen uitproberen en hun ervaring
willen delen. Interesse? Stuur vóór 31 mei een
mailtje naar assia.bert@rlrl.be.
Onze reporters bestuderen de kaart
alvorens samen op pad te gaan

ONROEREND ERFGOED IN BERLAAR, NIJLEN
EN HEIST-OP-DEN-BERG: IOED BERG EN NETE

Jozefien Feyaerts werd vorig jaar
aangesteld als coördinator van
IOED Berg en Nete. Wij vroegen
haar de werking kort toe te lichten.
Waarvoor staat IOED? Jozefien: IOED
is de afkorting van Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst. Met
de IOED Berg en Nete slaan Berlaar,
Heist-op-den-Berg, Nijlen, Regionaal
Landschap Rivierenland en erfgoedcel Kempens Karakter de handen in elkaar om samen te werken rond Neteerfgoed, agrarisch en religieus ergoed.
Waarom heb je voor deze job
gekozen? Jozefien: Ik specialiseer-

de me tijdens mijn studies kunstwetenschappen in architectuurgeschiedenis en monumentenzorg.
Daarna kon ik aan de slag bij de vakgroep Kunstwetenschappen aan de
universiteit van Gent. Na een tijdje
groeide het verlangen om de theorie in te ruilen voor de praktijk. Toen
ik de kans kreeg om coördinator te
worden van IOED Berg en Nete heb
ik geen moment getwijfeld. Deze
job biedt mij een unieke kans om
het onroerend erfgoed van mijn
geboortestreek in kaart te brengen
en mee te werken aan een lokaal
onroerenderfgoedbeleid.
Wat is de sterkte van een IOED?
Jozefien: Dat we de krachten
bundelen om het archeologisch,
landschappelijk en bouwkundig
erfgoed van ons werkingsgebied,
in dialoog met bewoners en
partnerverenigingen, onder de
aandacht te brengen en veilig te
stellen voor de toekomst.

Dus mensen met vragen over
onroerend erfgoed mogen jullie altijd contacteren? Jozefien:
Absoluut! We hebben alle expertise in huis wat betreft regelgeving,
renovatiewerken, onderzoek en
subsidiemogelijkheden.
Aan welk project ben je momenteel aan het werken? Jozefien: Met
het project ‘Kijk naar mij! Ik ben erfgoed’ zetten we het onverwachte
bouwkundig erfgoed in onze regio
in de kijker. Verder zijn we ook de
laatste details aan het uitwerken
voor de tentoonstelling Heist van
toen, die we tijdens Erfgoeddag
voorstellen aan het publiek.
CONTACT
Vragen over onroerend erfgoed
in Berlaar, Nijlen of Heist-op-denBerg: www.bergennete.be
Andere Rivierenlandgemeenten:
www.igemo.be/ioed-igemo

Erfgoeddag: ‘Heist van toen’

Aardappelrooiers
©Kempens Karakter

Den berg, het boerenleven, de koffiebranderij, het spook
van ’t Goor… : met de expo ‘Heist van toen’ brengen we
een stukje collectief geheugen weer tot leven. Samen
met enkele bewoners van woonzorghuis Ten Kerselaere
maakten we een roadtrip door de gemeente Heist-opden-Berg en tekenden de verhalen van hun jeugd op.
Foto’s van het huidige landschap met zijn gebouwen
en geasfalteerde wegen, plaatsten we naast foto’s van
ver vervlogen tijden.
Heb je zelf nog herinneringen aan het Heist van toen?
Kom dan zeker langs tijdens Erfgoeddag. We registreren
graag ook jouw verhaal!

MEER INFO
Erfgoeddag, 28 april, 10u-17u, WZH Ten Kerselaere, Boonmarkt 27, 2220 Heist-op-den-Berg
Expo dagelijks te bezoeken van 28/4 tot 12/5, 10u-17u
Blog: www.heistvantoen.wordpress.com,
Heist van Toen is een samenwerking van WZH Ten Kerselaere, LDC De Pit, Thomas More Hogeschool,
Vormingplus regio Mechelen, IOED Berg en Nete, Heemkring Die Swane en Regionaal Landschap

IOED Berg en Nete wordt
gesubsidieerd door Vlaanderen
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De otter schudt zijn vacht droog
© Vilda- Yves Adams

NATUURBEHOUD
Rivierenland, een thuis voor
enkele opmerkelijke bewoners
Rivierenland is een dichtbevolkte regio met een sterk versnipperd
landschap. De natuur en haar bewoners staan er behoorlijk
onder druk. Door extra natuurverbindingen te creëren, kleine
landschapselementen te integreren en biotopen waar mogelijk te
herstellen en/of op te waarderen, beschermen we kwetsbare soorten.

De otter stilaan op weg naar onze regio
Sinds de jaren tachtig werd de otter niet meer waargenomen in onze
contreien. In 2012 werd hij voor het eerst terug waargenomen en vanaf
dan werkt dit mysterieuze dier, dankzij de stijgende kwaliteit van ons
zoetwatermilieu en de omliggende natuurgebieden gestaag aan zijn
comeback. Samen met de gemeente Willebroek, Sport Vlaanderen,
de polder van Willebroek, ANB en het strategisch project ORIOM
werkt Regionaal Landschap Rivierenland mee aan ecotunnels,
ecorasters, wildroosters en natuurlijke uitstapplaatsen, waar de otter,
maar ook kleine zoogdieren en amfibieën mee van kunnen profiteren.
TIP: Op zoek naar een unieke picknicklocatie? Bezoek het otter- en
bevereiland in Blaasveldbroek: www.natuurenbos.be/blaasveldbroek
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Zwaluwen in nesten

Klokjesdikpootbij in de bloemetjes

De zwaluwkolonies in Vlaanderen zijn sterk in
aantal gedaald. Dat is jammer want elk jaar kondigt
de komst van de zwaluwen de lente aan. De
daaropvolgende maanden vrolijken ze onze straten
op met hun speels gezang, scheren ze acrobatisch
door de lucht en houden ze het vee gezelschap
in de stallen. Wij geven financiële, logistieke
en educatieve ondersteuning aan gemeenten,
scholen en particulieren voor het verhogen van
het aantal zwaluwnestgelegenheden.

Zoals de Klokjesdikpootbij in Mechelen zoemt,
zoemt ze helaas haast nergens meer. Om het
voortbestaan van deze -maar ook van heel wat
andere- wilde bijensoorten te garanderen, moeten
we ervoor zorgen dat veld- en akkerbloemen
opnieuw een plaats in ons landschap krijgen.
Dit doen we door bloemenweides in te zaaien
bij scholen, in buurtparken en bij landbouwers.
Dit voorjaar verspreidden we maar liefst 1007 kg
zaad, goed voor 32ha nieuwe bloemenweides en
kruidenrijke graslanden.

Zie je zelf mogelijkheden om zwaluwen bij jou in de
buurt te helpen, geef ons dan een seintje. Wij staan
klaar met advies voor bestaande nestplaatsen en
leveren kunstnesten. En vergeet niet: ‘waar een
zwaluw zijn nest bouwt, zal er voorspoed heersen’.

“ W I E E C H T V A N D E N AT U U R
HOUDT, VINDT OVERAL
SCHOONHEID”
( V I N C E N T VA N G OG H )

Hoogstamfruitbomen: huisvesting
voor specht, Steenuil en vleermuis

Week van de bij (2-9 juni): www.weekvandebij.be

Een poel voor de Kamsalamander
De zeldzame Kamsalamander spreekt tot onze
verbeelding. Tijdens de paartijd
hebben de
Snoeionderhoud Rameyendreef
© Bart Vermylen
mannetjes een spectaculaire rugkam, waaraan
ze hun bijnaam ‘waterdraak’ te danken hebben.
Door de aanleg en het herstel van poelen helpen
wij hun voortbestaan, samen met dat van heel
wat andere amfibieën, veilig te stellen.
Heb jij een poel die aan herstel toe is of zie je een
natuurlijke poel op jouw eigendom wel zitten?
Neem dan contact op met An-Katrien.Cuypers@
rlrl.be - 015 21 98 53 en bouw mee aan een
toekomst voor de Kamsalamander.

Hoogstamfruitbomen zijn een streling voor het
oog. Frisse bloesems in de lente, uitbundig
groen in de zomer, kleurig fruit in de herfst en
mysterieuze silhouetten in de winter. Daarnaast
leveren ze voedsel voor vogels, kleine zoogdieren en insecten en bieden ze onderdak aan de
specht, de steenuil en de vleermuis.
Bepaalde variëteiten komen al eeuwen voor in
onze regio en vormen dus kostbaar “natuurerfgoed”. Daarnaast krijgt ook de culinaire waarde
van hoogstamfruit steeds meer aandacht. En
terecht, want vaak zijn deze fruitsoorten echte
delicatessen. Toch blijft dit fruit al te vaak aan
de bomen hangen. Met het platform ‘Goedgeplukt’ brengen wij in heel Vlaanderen eigenaars
van hoogstamboomgaarden in contact met
mensen die op zoek zijn naar plukvers fruit van
eigen bodem.
Fruit uit jouw hoogstboomgaard aanbieden of
plukrijp fruit zoeken: www.goedgeplukt.be
Zelf een hoogstamboomgaard aanplanten?
Neem dan contact op met charlotte@rlrl.be

Kamsalamander
© Vilda- Yves Adams
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Mijmeren over de machtige Rupel

Tijdens de lente ontwaakt speels alle leven uit een lange winterslaap.
Het is het ideale seizoen om energie te halen uit de natuur, het
landschap, de rivieren en elkaar. En hoe kan je de lente en daarna ook
de zomer beter begroeten dan hen vrolijk tegemoet te treden? Hier
geven we je alvast enkele leuke tips voor een succesvolle meet & greet!

Welkom in de Wilgernis

Feest in de Scheldevallei

Een nieuw stuk Mechels
Vrijbroekpark vraagt om verkend
te worden. De ‘Wilgernis’ is
een historisch landschap met
moerassige
weilanden.
Op
zaterdag 18 mei wordt deze
aanwinst feestelijk geopend. Je
kan er o.a. komen proeven van
bushcraft, een nieuwe wandeling
uittesten, kennismaken met 100
soorten wilgen en deelnemen
aan de houtspelen.

Varen in een oude zeilboot,
een zeemeermin ontmoeten,
een pompstation bezoeken
of riviervissen bestuderen?
Kom op zondag 16 juni de vele
troeven van de Scheldevallei
al
wandelend,
fietsend,
varend of spelend ontdekken
tijdens ‘HOOGTIJ – Feest in
de Scheldevallei’. Deze dag
vol beleving op en rond het
water belicht de bijzondere
rol die de Schelde en haar
zijrivieren, het Sigmaplan en
de natuurgebieden spelen in
de klimaatverandering.
In Rivierenland tonen de
Rupelgemeenten Rumst, Boom,
Niel, Schelle en Hemiksen i.s.m.
RLSD de kracht, de schoonheid
en de rol van het water.

Uit het juiste hout gesneden
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Het volledige programma vind je
op: www.hoogtijscheldevallei.be

Padvinders gezocht
Ben jij een streekkenner, een
lokale ontdekkingsreiziger of
een enthousiaste wandelaar
die de trage wegen van Lier
mee in kaart wil brengen?
Meld je dan aan als padvinder
bij maximiliaan@rlrl.be.
Op woensdag 15 mei om
20u organiseren we een
vormingsavond
in
de
stadskantoren van Lier, waar
we je snel vertrouwd maken
met het inventariseren van
trage wegen.
Trage wegen zijn paden
die bestemd zijn voor nietgemotoriseerd verkeer. Als
levend erfgoed vertellen ze
het verhaal van een dorp of
gemeenschap. Het zijn ecologische verbindingen tussen
natuurgebieden, waarover tal
van planten en dieren zich
makkelijk kunnen verplaatsen. Tot slot bieden trage
wegen een verkeersveilige
route voor zwakke weggebruikers.

Mei kapelletjesmaand
St.- Franciscuskapelte Blaasveld
Deze sprookjesachtige kapel aan
de rand van het bos, is gewijd
aan St. Franciscus Xaverius, de
patroonheilige van de zeelieden.
Naast de opmerkelijke zeshoekige
vorm en de 14de eeuwse altaarsteen
is ook de blauwe torenspits een
bezoekje meer dan waard.
De eeuwenoude beukenhaag bij
de kapel liep dit voorjaar zware
stormschade
op.
Gelukkig
konden we deze historische
haag snoeien, rechttrekken
everankeren en snoeien.
De haag en de kapel zijn gelegen aan de kasteeldreef nabij
wandelknooppunt 141 van Wandelnetwerk Rivierenland. Om in
alle rust te kunnen genieten van
deze bijzondere plek plaatsten
wij hier een zitbank.
Check onze Instagram en Facebookpagina waar we in de maand
mei elke week een uitzonderlijk
kapelletje in de kijker zetten!

Varen op de Nete

Netedag
Met de Netedag zetten de Stad Lier, provincie Antwerpen,
Regionaal Landschap Rivierenland, Regionaal Landschap de
Voorkempen, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en
vele andere partners op zondag 22 september het strategisch
project ‘Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete’ en hefboomproject landschapspark Pallieterland feestelijk in de kijker.
Al een beetje nieuwsgierig? Dat is terecht! De Netedag
belooft een groots evenement op verrassende locaties met
leuke activiteiten voor jong en oud. Zo kan je o.a. deelnemen
aan een roei-initiatie op de Nete, genieten van gegidste
wandelingen in prachtige natuurgebieden en het oude
badhuis bezoeken. Wij zorgen bovendien voor een treintje
en een boot zodat je via de mooiste route alle locaties vlot
kan bereiken. De centrale evenementenweide bevindt zich
aan het stadspark in Lier op de oever van de Binnennete.

Feest in het abdijpark
Op zondag 28 aprilviert het abdijpark in Hemiksem samen met
vzw Kempens Landschap feest. Test je boogschutterskills,
maak kennis met een schaapherder of bezoek het Gilliot &
Roelants tegelmuseum. Tussendoor kan je genieten van livemuziek en kinderanimatie op een sprookjesachtige locatie.
Bekijk al onze evenementen op: www.rlrl.be/agenda

WEDSTRIJD #IKBENRIVIERENLANDER
Rivierenland inspireert, charmeert en laat ons dromen. We
merken dat ook bewoners en bezoekers dit opmerkelijke
landschap steeds meer weten te waarderen.
Voel jij je ook een trotse Rivierenlander, post dan een foto van
jezelf op jouw favoriete rivierenlandlocatie met de hashtag
#IKBENRIVIERENLANDER via Instagram/Facebook. Je mag
je foto’s ook mailen naar bart@rlrl.be. Het wedstrijdreglement
kan je terugvinden op www.rlrl.be.
De 10 leukste inzendingen krijgen in september een originele
gegidste wandeling met gevulde Rivierenlandtas cadeau.

Nele Gerits bekijkt het landschap en
de vogels graag door haar verrekijker.
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ACTIVITEITENKALENDER
28/04/2019

28/04/2019

Feest in het abdijpark

Erfgoeddag: Heist van Toen

INFO

INFO

Yoga in het park, optredens, kubbtoernooi, tegels leren maken,
schapenherder, boogschieten,
rondleidingen in de abdij

Tentoonstelling met foto’s en verhalen
over de geschiedenis van Heist-o/d
Berg en haar deelgemeenten

13u-17u, Sint-Bernardusabdij 1, Hemiksem

10u-17u, woonzorghuis Ten
Kerselaere, Boonmarkt 27, HodB

12/05/2019

15/05/2019

18/05/2019

Speeldag Mechelen

Opleiding padvinders Lier

Welkom in de Wilgernis

INFO

INFO

INFO

Leer trage wegen herkennen en
inventariseren

Bushcraft, wandelingen, 100
soorten wilgen, spelletjes met
hout

De Mechelse binnenstad wordt
omgetoverd tot een heus
speelparadijs, thema ‘onder water’
11u-17u, binnenstad Mechelen

20u, vergaderzaal Pallieter,
stadskantoren, Paradeplein 2, Lier

19/05/2019

21/05/2019

Dag van het park

Plannen voor plaats

INFO

INFO

Speelbos, infomarkt, workshops,
optredens, kinderactiviteiten

Documentaire over ruimtegebruik
vandaag en morgen + debat met
stedenbouwkundige Els Nulens

14u-18u, Kasteelpark Bel-Air,
Mechelsesteenweg 102,
Willebroek

13u-18u, Provinciaal Groendomein
Vrijbroekpark, Mechelen

19u30-21u30, Vormingplus,
Adegemstraat 79-81, Mechelen

10/06/2019

16/06/2019

22/09/2019

Lancering ‘Samen op Pad’

HOOGTIJ - Feest in de
Scheldevallei

Netedag

INFO

Voorstelling kinderwandelkaart
Samen op Pad. Inhuldiging
Curieuzeneuzemosterdpodpad
14u, Mosterdpot, Mechelsebaan
218, Duffel

INFO

Varen, wandelen, actie, cultuur,
fietsen, ontspannen

Ontdek de prachtige Netevallei
tussen Lier en Nijlen al varend,
wandelend, fietsend en genietend

Bekijk alle activiteiten en locaties
op: www.hoogtijscheldevallei.be

11u-18u, evenementenweide
stadspark Lier

INFO

COLOFON
Deze landschapskrant is een uitgave van Regionaal Landschap Rivierenland vzw. Contactadres: Hallestraat 6, 2800
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