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Tot rust komen, 
verscholen achter Rivierenlandse heggen & houtkanten

Voelde jij het ook? Onze samenleving stond onder 

grote druk! Gelukkig hadden we de natuur en onze 

open ruimte om even in te ontsnappen. Een laatste 

toevluchtsoord, waar geen plaats was voor stress of 

virussen, maar wel ruimte voor vrije vogels, kleurrijke 

bloemen en een zorgeloos hoofd. 

En mochten de venijnige beestjes dan toch op de loer 
liggen, wisten we ons wel te verschuilen achter een 
stoere boom of een ondoordringbare haag. Om maar te 
zeggen: het is mede dankzij onze nabije natuur dat we het 
coronavirus, maar ook onszelf, stilaan onder controle krijgen 
en angst weer mogen inruilen voor toekomstplannen.

Het deed dan ook enorm veel deugd om jullie 
landschapsbelevenissen van de voorbije maanden 
te lezen. Zo was er Jamila, die voor het eerst met haar 
kinderen een speelbos bezocht en er sindsdien elke week 
heen trekt. Of Luc, die als padvinder en weduwnaar, niet 
alleen trage wegen, maar ook een rustiger bestaan vond. 
Of neem nu Pierre en Mariusz. Beide heren namen deel 
aan onze cursus ‘knotbomen snoeien’, werden vrienden 
en stuurden ons een bedankingsmail met daarin de wijze 
woorden “Als we samen zorg dragen voor de natuur, zorgt 
de natuur ook voor ons”. 

Het is dus belangrijk dat we blijven investeren in 
beleefbare natuur. Het maakt ons leven rijker en schenkt 
ons voldoening, schoonheid en een open geest. 
Laat deze krant je alvast inspireren!”

TIP: Surf naar www.rlrl.be, schrijf je in op de nieuwsbrief 

en volg ons via Facebook, Instagram en Youtube.

OPEN RUIMTE, OPEN GEEST #IKBENRIVIERENLANDER
Jouw blik op het landschap

Trek jij deze zomer ook graag naar buiten om te 

proeven van het Rivierenlandschap? Post dan jouw 

foto’s en filmpjes van landschapsontdekkingen, 

speels kronkelende waterlopen, curieuze 

kapelletjes en vreemde vogels met de hashtag 

#ikbenrivierenlander. Gekke bekkenselfies, 

grappige gezinsportretten en blote benen zijn 

toegestaan.

RIVIEREN TEKENEN ONS LANDSCHAP...

Jij woont in Rivierenland. Dat is de waterrijke regio in het 

zuidwesten van de provincie Antwerpen! Vanuit de lucht 

gezien, onderscheidt de wirwar van waterlopen onze regio 

met de rest van Vlaanderen. De getijdenrivieren Dijle, Nete, 

Rupel, Schelde en Zenne vormen de blauwe draad. Met eb 

en vloed bepaalden zij eeuwenlang het ritme van onze regio 

en verbonden letterlijk levens, gebruiken en materialen. En 

daar mogen we best trots op zijn! 

Zodra je de stads- of dorpskernen en steenwegen verlaat, 
voel je de aanwezigheid van water en kom je regelmatig in een 
oogstrelend landschap dat bezaaid is met weiden, moerassen, 
beekvalleien, bossen, kastelen, forten en kleiputten. Met 
wat geluk vind je er sporen van een beverfamilie, wandel je 
langs een vergeten kapelletje of spot je een gracieuze reiger, 
rustend aan de oever van een rivier. 

Zin om op verkenning te gaan? Dan wijzen onze 
wandelknooppunten, wandelroutes, trage wegen en 
kinderwandelkaart ‘Samen op Pad’ je graag de weg. 
MEER INFO: www.rlrl.be/recreatie 

Samen met 23 gemeenten, Provincie Antwerpen en verenigingen voor natuurbehoud, toerisme, erfgoed, 
landbouw en wildbeheer zetten we ons in om dit typische Rivierenlandschap te beschermen, te onder-
houden en te verfraaien. Alleen door samen te werken, maken we onze dichtbevolkte regio aantrekkelijk 
en (be)leefbaar voor iedereen.  
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...WIJ KLEUREN HET GRAAG MEE IN

MEER INFO: www.rlrl.be/werkingsgebied

Lees onze ambitienota en ontdek onze doelstellingen voor de komende 5 jaar: www.rlrl.be/ambitienota

Reiger duikt onder in Eglegem - Hombeek

Balanceren tussen droge en natte natuur

Averechten - Heist-op-den-Berg

Wirwar van waterlopen kronkelt zich een weg  

doorheen ons landschap
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NATTE NATUUR,
De klimaatverandering laat zich voelen in de gelijktijdige toename van wateroverlast 

en droogte. En je zou het misschien niet meteen zeggen, maar België is één van 

de Europese landen die het zwaarst getroffen worden door extreme droogte. De 

laatste decennia verdween maar liefst 75% van al onze natte natuur.   

 
Blue deal, bescherming tegen waterschaarste

Daarom zetten wij onze schouders mee onder de ‘Blue Deal’, het ambitieuze 
investeringsprogramma van de Vlaamse overheid om Vlaanderen te wapenen tegen 
waterschaarste en droogte. Er is immers nood aan nieuwe, doordachte ingrepen die 
onze toekomst op vlak van water veilig stellen. Samen met heel wat partners realiseren 
we komende jaren projecten in Niel, Duffel, Sint-Katelijne-Waver, Lier, Putte en Boechout. 
Waar we zullen werken aan beekherstel, hermeandering van kleine waterlopen, het 
slim inzetten van oever- en bufferzones en de aanleg van tientallen hectare natte 

natuur met nieuwe recreatiemogelijkheden. Dankzij deze ingrepen kan de bodem het 
water langer vasthouden en verloopt de infiltratie vlotter. Met het landinrichtingsproject 
‘Water-Land-Schap’ werken we tot slot ook mee aan oplossingen voor een duurzame 

watervoorziening bij landbouwers in de Mechelse Groenteregio.

OPROEP: Water-Land-Schap 2.0 zoekt enthousiaste jongeren, burgers, scholen, 
lokale overheden en onderzoeksinstellingen die samen uitproberen hoe ze in 
landelijke gebieden op een innovatieve manier droogte kunnen bestrijden. 
MEER INFO: www.vlm.be/nl/projecten/vlm-projecten/waterlandschap

TIP: Zelf kan je je steentje makkelijk ‘weg’dragen door bijvoorbeeld jouw oprit 

niet te verharden en natte stukken tuin, nat te laten.

Buurtstroom: een waterdicht plan voor 
overstromingsgebieden die bruisen van leven

De provinciale overstromingsgebieden geven ruimte aan water en houden 
zo onze voeten en huizen droog. Met het project Buurtstroom zorgen we er er 
samen met de Provincie Antwerpen en de gemeenten Lier, Rumst en Kontich 
voor dat dat je deze natte natuur ook echt beleeft. Vanaf volgend jaar kan je 
jezelf onderdompelen in het waterleven aan de steiger, vogels spotten vanuit de 
vogelkijkhut, een pendelpauze nemen op de uitkijkvlonder aan de fietsostrade, 
of samen gezellig tafelen aan de rolstoelvriendelijke picknickbank op de oever.
Ontdek onze plannen voor het provinciale overstromingsgebied in jouw 

buurt via: www.rlrl.be/buurtstroom

      LANDSCHAPSFEEST MOLENBEEKSE PLASSEN 19/09
Op zondag 19 september mag iedereen zich sportief uitleven op de 
gloednieuwe fit-o-meter of deelnemen aan andere natuursportactiviteiten 
tijdens ons landschapsfeest ‘Natuuratleet in Reet’ in het overstromingsgebied 
de Molenbeekse Plassen te Rumst. 

MEER INFO: www.rlrl.be/landschapsfeest   

Poelen, schatkamers vol leven

Herinner jij nog de eerste keer dat je een kikker vasthield? 
Waarschijnlijk wel: het was glibberig, spannend en 
voor je het doorhad, was hij alweer weggesprongen. 
Heb je trouwens al eens een mysterieuze waterdraak 

ontmoet? Wel, hij woont vlakbij en draagt de naam 
kamsalamander. Door de aanleg en het herstel van ons 
poelennetwerk stellen wij de toekomst voor kikkers, 
kamsalamanders en tal van andere waterdieren veilig. 

POEL AANLEGGEN OF HERSTELLEN? 
Contacteer An-katrien.cuypers@rlrl.be; 015 28 18 20
Wist je trouwens dat onze poelenmonitors elke 3 jaar de 
waterkwaliteit, het waterpeil en de aanwezige fauna en 
flora controleren en onderzoeken?
MEER INFO: www.rlrl.be/poelen

EEN OPKIKKER

Otter, opnieuw thuis in Rivierenland

De otter paradeerde dit jaar al een paar keer 
zelfverzekerd voor onze wildcamera’s. Met het project 
Otterland werken we samen met WWF, Agentschap 
voor Natuur en Bos en Regionaal Landschap Schelde- 
Durme aan natte natuurverbindingen tussen onze 
verschillende rivier- en beekvalleien. De komst van 
de otter wijst op een verbeterde waterkwaliteit, een 
gezonde leefomgeving en voldoende vis.

OTTERTENTOONSTELLING
Wil je meer te weten komen over het meest aaibare 
roofdier van onze rivieren? Kom dan in juli naar het 
Vrijbroekpark te Mechelen of in oktober naar Blaas-
veldbroek te Willebroek waar de reizende otterten-
toonstelling halt zal houden. 
MEER INFO: www.rlrl.be/ottertentoonstelling

TIP: Kinderwandellus ‘Otters en bevers op het spoor.’ in 

Broek de Naeyer te Willebroek

DOWNLOAD: www.rlrl.be/otters&bevers 

‘Hij was geen prins, maar toch een mooie kikker’ © Loesje

Poelen, waterparels in het Rivierenlandschap
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KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN, 
BOUWSTENEN VOOR EEN GROOTS LANDSCHAP

Wat zijn dat nu juist, die kleine 

landschapselementen (KLE’s), 

waarover jullie het zo vaak 

hebben? Charlotte: “Kleine 
landschapselementen kan je 
het best omschrijven als mini-
natuurreservaatjes die onze 
waterrijke regio al eeuwenlang vorm 
en kleur schenken. Denk bijvoorbeeld 
aan een knotbomenrij tussen 
twee weilanden, een majestueuze 
dreef, een weelderige haag, een 
fruitboomgaard, een bloemrijke 
akkerrand of een poel!”

Die kennen we inderdaad, maar 

waarom zijn ze zo belangrijk in 

Rivierenland? Iris: “Wel, met onze 
ligging tussen Antwerpen en Brussel 
zijn wij de dichtst bevolkte regio 
van Vlaanderen. KLE’s zijn soms de 
laatste stukjes ‘wilde’ natuur. Dieren 
vinden er beschutting en voedsel, 
bouwen er hun nest en maken er 
dankbaar gebruik van om zich te 
verplaatsen. Voor wandelaars, fietsers 
en buurtbewoners zijn KLE’s een 
streling voor het oog en vormen ze 
herkenningspunten in het landschap.” 

Hoe komt het dan dat ze toch stilaan 

uit ons landschap verdwijnen? Iris: 
“Vroeger hadden KLE’s een economi-
sche functie. Landbouwers groeven 
poelen om het vee te laten drinken. 
Ze plantten stekelige meidoornha-
gen om de dieren in de wei te houden 
en bakenden met knotbomenrijen 
en houtkanten hun perceelgrenzen 
af.  Het snoeihout gebruikten ze als 
brand- of geriefhout.” 

Onze voorouders hadden er dus 

alle belang bij om deze kleine 

landschapselementen goed te 

onderhouden? Iris: “Inderdaad, maar 
door de landbouwintensivering en 
de toenemende verstedelijking 
verdwenen KLE’s geleidelijk uit ons 
landschap. Ze werden omgeploegd, 
verwaarloosd of omgevormd 
tot tuinen, steenwegen en 
industriezones. Bovendien maakten 
poelen plaats voor badkuipen en 
hagen voor prikkeldraad. Niet meteen 
een fraai beeld!”

Maar er is stilaan een kentering 

merkbaar? Iris: “Dat klopt. 
Mede dankzij onze cursussen, 

evenementen, landschapskranten, 
wandel- en fietsroutes krijgen 
inwoners opnieuw voeling met de 
geschiedenis van - en de zorg - 
voor het landschap. Dat merk ik 
dagelijks aan de vele vragen die ik 
krijg over de aanleg en het herstel 
van KLE’s.”

Hoe helpen jullie deze mensen 

dan verder? Charlotte: “Ik vraag 
altijd eerst naar het perceelnummer 
en hun landschappelijke wensen. 
Dan  evalueer ik, op basis van 
een kaartanalyse, de historische 
context, de bodemgesteldheid en 
de natuurwaarden van de locatie. 
Vervolgens regel ik een afspraak 
met de eigenaar en ga ik ter plekke 
een kijkje nemen. Daarna geef ik 
bijvoorbeeld advies over streekeigen 
bomen en struiken en een gepast 
maaibeheer. Indien mogelijk stel 
ik samen met de eigenaar een 
beplantingsplan op en bekijken 
we de subsidiemogelijkheden. 
Zodra er een akkoord is, zorgt ons 
landschapsteam voor de uitvoering 
van de werken.”  

© Vilda - Jeroen Mentens

Interview Charlotte en Iris, projectmedewerkers landschapszorg en houtig erfgoed

Zeg Charlotte, wat is jouw favoriet 

klein landschapselement? Char-
lotte: “Ik hou van alle landschaps-
elementen (lacht), maar als ik er dan 
toch één moet kiezen is het de fruit-
boomgaard: een (bio)diverse prik-
keling voor ogen, neus en mond. Zo 
kreeg ik vorig jaar een enthousiaste 
uitnodiging van Gerda om eens een 
kijkje te nemen in haar boomgaard, 
die ik enkele jaren geleden liet aan-
planten. Na mijn bezoek kreeg ik een 
stuk zelfgemaakte perencake van de 
sappige Josephine de Malines (lokale 

peersoort) mee naar huis. Heerlijk!” 

Iris, ik heb vernomen dat jullie nog 

op zoek zijn naar vrijwilligers om 

houtig erfgoed en bijzondere bomen 

in kaart te brengen? Iris: “Dat klopt! 
Samen met de intergemeentelijke 
onroerenderfgoeddienst Berg & 
Nete brengen we de erfgoedbomen 
in Nijlen, Berlaar en Heist-op-den-
Berg in kaart om na te denken 
over hun rol in de toekomst. 
Daarna gaan we een gelijkaardige 
samenwerking aan met de 

Streekvereniging Zuidrand en de 
onroerenderfgoeddienst Rupelstreek. 

OPROEP: Wil je graag mee 

inventariseren? Of ken jij een 

bijzondere boom of struik in 

Berlaar, Nijlen of Heist-op-den-

Berg die zeker niet vergeten 

mag worden? Laat het weten via 

info@bergennete.be. Voor alle 

andere erfgoedbomen in ons 

werkingsgebied, stuur je best een 

mailtje naar Iris.verstuyft@rlrl.be,  

015 28 05 94.

HET LANDSCHAP ONDERHOUDEN

Regionaal Landschap Rivierenland zet zich in om de kwaliteit 
van het landschap te verbeteren en de soortendiversiteit in onze 
regio uit te breiden. We planten jaarlijks duizenden streekeigen 

bomen en struiken aan, herstellen en onderhouden kleine 
landschapselementen zoals poelen, knotbomen, dreven en 
fruitboomgaarden, renoveren klein bouwkundig erfgoed en 
zorgen voor meer beleefbaar groen in de open ruimte.

WAT KAN JIJ DOEN?

- Streekeigen haag, heg of houtkant aanplanten
- Onderhoud veteraanbomen en knotbomen 
- Bomen aanplanten of bebossen 
- Fruitboomgaard aanplanten
- Poel aanleggen of herstellen
- Ruigtekruiden en wilde bloemen inzaaien
- speelnatuur, groen in de stad 
  (enkel voor verenigingen & lokale besturen)

  Neem contact op met info@rlrl.be, 015/21 98 53

  www.rlrl.be/zelf-aan-de-slag

WIJ HELPEN JOU GRAAG VERDER!

Dat kan gaan van louter advies, over een terreinbezoek, 
tot coördinatie en subsidiëring van de werken (indien 
de locatie geschikt is).

OPGELET! Heb je interesse in een aanplant 
(november-december 2021)? Dan bereikt jouw 
aanvraag ons best vóór 20 juli. Zo kunnen wij tijdig de 
nodige voorbereidingen treffen, een terreinbezoek 
inplannen en een beplantingsvoorstel opmaken.
MEER INFO: Charlotte.dewit@rlrl.be, 015 28 18 27

NIEUWE BROCHURE HONDENLOSLOOPZONE

In deze brochure laten we de leiband even vieren en bieden we 

een leidraad om een geslaagde natuurlijke hondenlosloopzone 

in te richten voor zowel hond, begeleider als omgeving. 

DOWNLOAD BROCHURE: www.rlrl.be/hondenlosloopzone

OPGELET: In natuurgebieden en op wandelpaden moet de hond 

wél aan de leiband. Een hond mag afgericht zijn, er kan altijd iets 

onverwachts gebeuren. Kinderen en volwassenen reageren 

vaak ongemakkelijk op loslopende, onbekende viervoeters. Ook 

broedende vogels en andere dieren ondervinden hier last van.

Charlotte en Iris op zoek naar KLE’s

Charlotte bepaalt hoogte veteraanboom 

aan akkerrand in bloei - Mooi zeg!

Oude knotessen, dat is houtig erfgoed om vrolijk van te worden

Opening eerste natuurlijke hondenlosloopzone 

aan de Kruisweglei in Sint-Katelijne-Waver
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KNOTTERS GEZOCHT

BOMENBEHEER,

Knotbomen vormen al eeuwenlang een vertrouwd 
beeld in Rivierenland. Ze zijn het resultaat van een frivool 
samenspel tussen natuur en cultuur. Onze voorouders 
ontdekten dat je van wilgen, essen en eiken telkens 
opnieuw hout kon oogsten door de takken op een 
hoogte van 2 tot 4 meter af te zagen, zonder dat de boom 
stierf. Het hout werd vroeger gebruikt als grondstof en is 
vandaag opnieuw gegeerd als brandhout. 

KNOTCURSUSSEN NOVEMBER

Wil je de knottechniek leren en ons knotteam vervoegen, 
ben je op zoek naar brandhout en werk je graag met 
de kettingzaag of ben je bereid dit te leren? Tijdens 
onze knotcursus krijg je zowel theorie als praktijk. 
Onderwerpen als fysiologie van de boom, verschillende 
snoeigereedschappen, onderhoud en slijpen van de 
kettingzaag, veltechnieken en veiligheid komen aan bod.

PRAKTISCH:  Knotcursus in Putte en knotcursus in Zuidrand, 
9u tot 16u, voor exacte data en locatie, zie updates website
INSCHRIJVEN: lucas.vanermen@rlrl.be; 0468 272 262
MEER INFO: www.rlrl.be/knotcursus

CURSUS HAAGVLECHTEN 27/11

De kunst van haagvlechten of heggen leggen is een 
oude techniek, verweven met de geschiedenis van ons 
landschap. Hoog tijd om ons opnieuw te bekwamen in 
deze waardevolle beheertechniek!

PRAKTISCH: 27/11, 9u tot 16u, regio Lier
INSCHRIJVEN: Charlotte.dewit@rlrl.be
MEER INFO:  www.rlrl.be/cursus-haagvlechten-heggenleggen

CURSUS FRUITBOMEN SNOEIEN 25/09

Het snoeien van hoogstamfruitbomen is belangrijk voor het 
ontwikkelen van de gewenste boomvorm en het verbeteren van 
de vruchtvorming. Lesgever Eddy Vets, al zijn hele leven gebiolo-
geerd door fruitbomen, is hiervoor de geknipte persoon. Hij weet 
als geen ander hoe je deze bomen moet verzorgen en onder-
houden om het allerlekkerste fruit te kweken. 

PRAKTISCH: 25/09, 13u tot 17u, Fruitboomgaard Sint-Michiel-
skasteel, Groenstraat 11, Sint-Katelijne-Waver
INSCHRIJVEN: Charlotte.dewit@rlrl.be
MEER INFO: www.rlrl.be/cursus-fruitbomen-snoeien 

LANDBOUWERS
ALS LANDSCHAPSBOUWERS

Onze open ruimte bestaat uit natuur en bos, maar ook uit akkers en 
weilanden. En waar natuurverenigingen open ruimte nastreven om 
planten en dieren een thuis te geven, doen landbouwers dit om gewassen 
te telen of vee op te houden. Samenwerken is dus een goed idee!

BLOEMRIJKE AKKERRANDEN VOL LEVEN

De bloemrijke akkerrand is hiervan een goed voorbeeld. Deze is 
niet alleen mooi. Vogels, bijen, vlinders en zoogdieren vinden er ook 
voedsel, schuilplaatsen en zorgen zo voor natuurlijke bestuiving. De 
lieveheersbeestjes en spinnen die er wonen, bestrijden op hun beurt 
bladluizen en ander ongedierte. In 2021 zaaiden we maar liefst 38312 
m² bloemrijke akkerranden in en 227.400 m² fauna-akkers in dankzij 
een fijne samenwerking met de landbouwers.

OPROEP: Ben jij als land-

bouwer of landeigenaar 

op zoek naar advies over 

natuurvriendelijke maat-

regelen? Neem dan contact 

op met Lucas.vanermen@rlrl.be

MEER INFO: www.rlrl.be/

agrarisch-natuurbeheer 

TIP: Door je gazon minder 

vaak te maaien en deze niet 

te bemesten, krijgen wilde 

bloemen vanzelf meer ruimte 

om te groeien. Waardoor ook 

vogels, vlinders en kleine 

zoogdieren makkelijker de weg 

naar jouw tuin vinden.

De kievit verleidt menig 

vogelliefhebber met zijn 

trendy kuif, spectaculaire 

baltsvluchten en modieus 

zwart-wit verenkleed. 

Helaas is het voortbestaan 

van deze kenmerkende 

weidevogel bedreigd!

“DOOR BLOEMRIJKE AKKERRANDEN IN TE ZAAIEN EN WEIDEVOGELS OPNIEUW EEN PLAATS TE 

GEVEN, FLEUR IK HET LANDSCHAP OP, WERK IK SAMEN MET DE NATUUR EN INVESTEER IK IN DE 

TOEKOMSTIGE BLOEI VAN MIJN LANDBOUWBEDRIJF.“ (LANDBOUWER RIVIERENLAND)

BOER ZOEKT VOGEL

Met het project ‘Boer zoekt vogel’ nemen we dit jaar ook extra 
maatregelen in de vallei van de Grote Nete om akkervogels zoals 
patrijs, kievit en zomertortel te beschermen. Zo stellen we de 
maaibeurten uit, maaien om de nesten heen en herstellen kleine 
landschapselementen. Samen met de Vlaamse Landmaatschappij, 
lokale landbouwers en gemeenten Berlaar en Nijlen sloegen we dit 
voorjaar alvast de handen in elkaar om sommige landbouwpercelen 
tijdelijk niet te bewerken. Meteen resultaat: een tiental kievitkoppeltjes 
met nest en nageslacht!

JOUW KNOTBOMEN LATEN KNOTTEN ?

Ons knotteam knot jouw knotbomen in ruil voor het hout. 

Opgelet: we knotten niet in privétuinen en enkel als er een 

voldoende lange knotcyclus werd aangehouden (5-7 jaar). 

MEER INFO: www.goedgeknot.be

Knotter uit knotteam in actie

Eddy Vets, toont hoe je fruitbomen moet snoeien 

voor een goede oogstAkkerrand fleurt het landschap op
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UITBREIDING WERKINGSGEBIEDNATUUR MET ZORG

IN DE BOSHOEK STAAN & ZUIDRANDDAG 10/10

De Boshoek is geen straf, het is een beloning! Dit prachtige gebied met eeuwenoude bossen, beekvalleien en 
open landschappen, kronkelt tussen de woonkernen van Hove, Boechout, Lint en Kontich-Kazerne. Samen met de 
familiale landbouwbedrijven die er gevestigd zijn, vormt het een uniek cultuurhistorisch landschap. Op de speel- 
en leerboerderij Gasthuishoeve Boshoek planten we alvast een nieuwe fruitboomgaard en een mooie haag. 

Op 10 oktober, tijdens de Week van het Bos, zet het strategisch project ‘Beleefbare Open Rui-
mte in de Zuidrand’ samen met alle partners het landschap feestelijk in de kijker tijdens de 

‘Zuidranddag’. Dit smaakvolle natuur- en cultuurevenement belooft met diverse wandel- en 
fietsroutes, erfgoedkundige verrassingen, heerlijke streekproducten en een inkijk in het boeren-
leven, plezier, avontuur en verrassend natuurschoon voor jong en oud. 

Jeugdvereniging ver-
groenen
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Inrichting terreinen 
jeugdverenigingen

Samen met de leiding van de 

Mechelse Chiro Libertus teken-

den we het ontwerp van hun 

nieuwe speelterrein. Ook bij 

de aanplant van de haag- en 

struikgordel en de aanleg van 

een speelheuvel, vuurput, 

boomstammenparcours, wadi 

en streekeigen (klim)bomen 

staken ze mee de handen uit 

de mouwen. Het zal wel zijn 

dat de jeugd beweegt!   

OPROEP

Heb jij ideeën om jouw buurt, 

jeugdvereniging, zorginstel-

ling of wandelweg land-

schappelijk in te kleden?

Contacteer ons via info@rlrl.be 

Niet alleen vaccins beschermen tegen ziektes en pijn, ook de natuur houdt ons gezond! De voordelen zijn niet te 

onderschatten, vooral voor kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen en mensen met een langdurige ziekte of 

handicap. Terwijl net zij soms weinig kansen krijgen om de natuur op te zoeken.

BELANG VAN BUITENZORG

Met het project Buitenzorg creëren 
we samen met zorginstellingen 
een mooie, beleefbare  groene 
omgeving voor de patiënten. Zo 
brengen we een deel van de zorg 
van binnen naar buiten. Dit biedt 
trouwens ook voordelen voor het 
personeel, de bezoekers en de 
omwonenden. 

“Als je ziek bent, ga je naar 
een dokter. Als je advies no-
dig hebt om te vergroenen, ga 
je te rade bij een regionaal 
landschap.” 

Stefan Van Der Cruysse, 

directeur woon- en dagondersteuning Ter Muiden 

In ‘Ten Kerselaere’, een woon-
zorghuis in Heist-op-den-
Berg, starten we alvast met de 
omgeving zo in te richten dat 
de bewegingstherapie buiten 
en in het groen kan doorgaan. 
MEER INFO: 

Sofie.delaet@rlrl.be; 015 28 05 95

ANTWERPSE ZUIDRAND
Regionaal Landschap Rivierenland verwelkomt acht gemeenten 
uit de Antwerpse Zuidrand: Aartselaar, Boechout, Borsbeek, 
Edegem, Hove, Kontich, Mortsel en Lint. 

Samen met deze gemeenten, het strategisch project 

‘Beleefbare Open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand’ en de 
‘Streekvereniging Zuidrand’ zullen we de open ruimte verder 
ontwikkelen met plaats voor natuur en bossen, beekvalleien, 
familiale landbouw, kasteelparken, forten en ontspanning. 

Als welkomstgeschenk schonken we elke gemeente alvast een 
boom. We kozen voor lindebomen omdat zij streekeigen zijn 
en symbool staan voor trouw en bescherming. Samen zochten 
we naar locaties waar de bomen ongestoord kunnen groeien, 
herkenningspunten vormen in het landschap en minstens 100 
jaar mogen worden.

Gedeputeerde Luk Lemmens plant samen met 
burgemeester Erik Broeckx en schepen Livia 

Moreau van de stad Mortsel een welkomstboom

AL WANDELEND, FIETSEND OF SPELEND OP VERKENNING

DE FIETSKAART ZUIDRAND bundelt 5 fietslussen die telkens een andere kijk op het 

landschap geven: van forten en kastelen over beekvalleien tot landbouwlandschappen.

DOWNLOAD: www.toerismezuidrand.be/nl/zuidrand-fietskaart

Met de WANDELKAART ZUIDRAND, kies je uit 26 wandelingen, samen goed voor 

195 kilometer aan bewegwijzerde paden. 

DOWNLOAD: www.toerismezuidrand.be/nl/wandelkaart-zuidrand

In de Antwerpse Zuidrand verschuilen zich maar liefst 230 speelplekken in parken, 

op pleintjes en in bossen. GROENDOENER geeft deze overzichtelijk weer, samen met 

leuke uitdagingen en de trage wegen die de speelplekken met elkaar verbinden. 

MEER INFO: www.provincieantwerpen.be/groendoener - #groendoener.

Kasteel Cleydael 
Aartselaar

Genieten in de Boshoek

Zorgboerderij 
Gasthuishoeve

INSPIRATIEGIDS

De regionale landschappen 
vertellen het verhaal van 
ziekenhuizen, woonzorgcentra 
en psychiatrische instellingen 
die hun buitenruimte ver-
groenen en de natuur bewust 
inzetten in hun werking. In deze 
gids geeft elke zorginstelling 
concrete tips voor collega’s en 
bezoekers om zelf mee aan de 
slag te gaan.
DOWNLOAD: www.rlrl.be/

inspiratiegids-natuur-met-zorg

SENSORISCHE SPEELPLAATS

In Groenlaar te Niel, een school 
voor kinderen met autisme, 
richten we een sensorische 
speelplaats in om tot rust 
te komen. Er komt o.a. een 
buitenklasje met verborgen 
groene hoekjes, een houtkant, 
moestuinbakken en 6 
fruitbomen. De ouders en 
leerkrachten hielpen ons een 
handje met de aanplantingen.

Scan voor meer info



OP STAP IN RIVIERENLAND

VERNIEUWDE WANDELKAART PALLIETERLAND

Deze wandelkaart bundelt 33 eigenwijze lussen, waarvan 8 nieuwe, aan de rand 
van de Antwerpse Kempen. Breng een bezoekje aan de landelijke gemeenten 
Berlaar en Nijlen. Verken de groenblauwe rand rondom Lier. Kom op adem in de 
prachtige natuurgebieden van Heist-op-den-Berg, Putte en Boechout. 

-De lussen zijn tussen de 3,5 en 13 km lang 
-Sommige lussen zijn geschikt voor rolstoelen en kinderwagens 
-Bewegwijzering & infoborden op terrein aanwezig
-kostprijs wandelkaart 5 euro
-Gratis gps-bestanden en wandelfiches met praktische en toeristische info
TE DOWNLOADEN VIA: www.rlrl.be/pallieterland

ZOMERZOEKTOCHT: Bij elke wandeling hebben we een kokertje 
verstopt met een leuke verrassing. Mocht je het kokertje vinden, 
stuur dan een e-mail naar steven.buelens@rlrl.be met je naam en 

adres, een foto van jezelf op de vindplaats en de naam van de 

wandellus. Deel jouw foto gerust ook via #ikbenrivierenlander. Wij 
zijn alvast benieuwd naar de beste speurneuzen van onze regio!  
 

ONTDEK HET FORT VAN LIER 11/9, 12/9 
Ten tijde van WO1 verbleven in het geheimzinnige fort van Lier meer dan 
400 soldaten. Vandaag is het fort niet toegankelijk voor publiek. Maar tijdens 
de Open Monumentendagen op 11/9 en 12/9 kan je het woeste domein 
en het tastbare oorlogsverleden dat hier nog steeds achter vele hoekjes 
schuilt, ontdekken en beleven! Inschrijven is verplicht!
MEER INFO: www.lier.be/fortvanlier   

WANDELTIPS

TIP 1: Stippel je graag zelf je route uit en heb je een zwak voor water? Dan zijn Wandel-

netwerk Kempense Netevallei en Wandelnetwerk Rivierenland iets voor jou. 

TIP 2: Op onze website kan je diverse Themawandelingen, zoals ‘Steenbakkerstunnels her-
ontdekt’, terugvinden. Onderweg krijg je uitleg over de bezienswaardigheden, fauna en flora. 
TE DOWNLOADEN VIA: www.rlrl.be/themawandelingen

TIP 3: Kindvriendelijke wandeltochten in en rond Mechelen ontdek je met de digitale 
wandelkaart ‘Samen op pad’. www.rlrl.be/samen-op-pad

TIP 4: De Wandelbox Rivierenland bundelt al onze wandelkaarten en themawandellussen. Je kan 
de box bestellen voor 25 euro via www.rlrl.be/wandelbox

Wandelgebied Pallierland kwam tot stand dankzij gemeenten Putte, 

Heist-op-den-Berg, Berlaar, Nijlen, Lier, Boechout en tal van partners.

www.instagram.com/regionaallandschaprivierenland

www.facebook.com/rivierenland
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