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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 Nete, Dijle, 

Zenne, Rupel en Schelde 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 bunker 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/BELEVEN

...WIJ KLEUREN HET GRAAG MEE IN

BELEEF HET ZOMERSE LANDSCHAP 

Hoe beleefde jij de zomervakantie als kind? 

Jan: Wat een fijne vraag! Tijdens 
de eindeloze zomerdagen deed ik 
niets liever dan kampen bouwen in 
het Averegtenbos in Heist-op-den-
Berg. Dat was toen nog privé en werd 
bewaakt door een strenge boswachter. 
Als het te heet werd onder mijn voeten, 
nam ik samen met buurjongens en 
-meisjes een verfrissende duik in de 
Grote Nete. We waren toen net zo 
acrobatisch als de zwaluwen die boven 
onze hoofden vlogen (lacht). ’s Avonds 
keerde ik via landwegeltjes huiswaarts, 
langs velden vol akkerbloemen, 

fruitbomen en kapelletjes, net op tijd 
voor het avondeten. En omdat ik vaak 
vuil was, moest ik eerst nog in bad. Wat 
overbleef na het wegschrobben van 
slijk, was een hoofd vol avontuur en 
vriendschap. Zo ontdekte ik de wereld 
op een boogscheut van mijn eigen 
deur.  

Kunnen kinderen vandaag nog even 

zorgeloos buitenspelen zoals jij dat 

vroeger deed? Jan: Helaas is het 
zorgeloos buiten spelen vandaag 
niet meer vanzelfsprekend. De 
verstedelijking in Vlaanderen is enorm 
toegenomen, heel wat bossen en 
weiden zijn verdwenen en kleine 
wegeltjes werden drukke steenwegen. 
Daarnaast maken slimme camera’s 
deugnieterij moeilijk en houden gsm’s 
en tablets kinderen achter het scherm.     

Als voorzitter van Regionaal Landschap 

Rivierenland engageer jij je voor meer 

natuurbeleving? Jan: Zeker! Regionaal 
Landschap Rivierenland zet zich 
samen met verenigingen uit de natuur-, 
landbouw- en toeristische sector in om 
het landschap en de open ruimte in 
onze regio te beschermen, te verbinden 

en opnieuw (be)leefbaar te maken. Zo 
laten we met het project ‘Buurtstroom’ 
provinciale overstromingsgebieden 
bruisen van leven. Met het 
project ‘Kansenkavels’ geven we 
onbebouwde percelen in woon-
gebieden een  groene bestemming 
en via financiering van ‘Vlaanderen 
breekt uit’ en het ‘Programma voor 
Plattelandsontwikkeling’ ontharden 
we speelplaatsen en terreinen van 
jeugdbewegingen en toveren we ze 
om tot groene speeloases. Door te 
investeren in wandelroutes en trage 
wegen zorgen we bovendien voor 
veilige alternatieve, natuurvriendelijke 
routes tussen interessante plekken in 
Rivierenland. 

En hoe worden al deze projecten 

onthaald? Jan: Ik krijg alleen maar 
positieve reacties. Mensen beseffen 
meer en meer dat nabije natuur hun 
woonomgeving opvrolijkt, onze geest 
verruimt en onze gezondheid ten 
goede komt.  

Interview Jan De Haes 

Voorzitter Regionaal Landschap Rivierenland - Gedeputeerde bij Provincie Antwerpen, bevoegd voor Milieu en Natuur

TIP: JE VINDT ALLE PROJECTEN 

OP ONZE NIEUWE WEBSITE:  

WWW.RLRL.BE

Samen rennen we zorgeloos de zomervakantie en onze vrijheid tegemoet

Dankzij onze wandelkaart ‘Pallieterland’ 
herontdekt Jan enkele plekjes uit zijn 
kindertijd

MEER INFO: WWW.RLRL.BE/REGIO

ONZE BELANGRIJKSTE REALISATIES VAN HET VOORBIJE JAAR: WWW.RLRL.BE/PUBLICATIES/LANDSCHAPSFLITS

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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NATUUR IN JE BUURT

Betonnen speelplaatsen 
worden groene speeloases
Via het onthardingsproject ‘Sc(H²O)len vergroenen we 
heel wat speelplaatsen om zoveel mogelijk vierkante 
meter verharding te verwijderen. Zo maken we ruimte 
voor waterinfiltratie en bomen en struiken. 

Karl, papa van Lies en Jannes en ex-leerling van 
Gekko in Bonheiden, helpt bij het uitbreken van de 
speelplaats. “Als je zorg draagt voor de natuur, draagt 
de natuur ook zorg voor jou en kan je er je leven lang 
van genieten. De natuur is de beste leerschool. Wist 
je trouwens dat kinderen minder ruzie maken op een 
groene speelplaats en rustiger zijn in de les nadien? 

TIP: Jij kan als ouder een belangrijke rol spelen bij het 
bespreekbaar maken van een groenere speelplaats 
bij de schooldirectie. Wil je meer informatie over 
de pedagogische en ecologische voordelen, 
plantenkeuzes of natuurlijke spelelementen?
CONTACTEER: sofie@rlrl.be, 015 28 05 95

Waar natuur is, zijn mensen actiever, creatiever en meer tevreden dan op plaatsen die kreunen onder een laag 

beton. Bovendien word je in een groene omgeving getrakteerd op gezondere lucht en minder negatieve prikkels. 

Zelfs kleine beetjes natuur helpen om te ontspannen en stress en angst het hoofd te bieden.

Hof van Pallieter, hier groeit iets moois

Samen met honderden Lierenaars hebben we hard gewerkt om 

buurtmoestuin ‘Den Hof van Pallieter’, hondenspeelweide ‘Loebas’ en 

speelbos ‘Holderdepolder’ in te richten en gebruiksklaar te maken. 

Tuinier An vertelt: “Afgelopen maanden staken we de handen uit 
de mouwen om deze kale weide om te toveren in een kleurrijk en 
eetbaar landschap. We werken graag samen en vinden het gezellig 
om achteraf te genieten van zelfgemaakte hapjes op een dekentje bij 
de ondergaande zon.”

Buurvrouwen Janne en Charlotte laten hun hondjes Juno, Nala en 
Hugo graag de vrije loop in de speelweide: “Wij zijn erg gelukkig met 
deze natuurvriendelijke hondenweide op wandelafstand van het 
stadscentrum van Lier. Eindelijk kunnen we onze honden met andere 
honden laten spelen tijdens een korte ochtend- of avondwandeling”. 
WWW.RLRL.BE/PROJECTEN/NATUURLIJKE-HONDENLOSLOOPZONES

Suza en Lotta doen niets liever dan ravotten in het nabijgelegen 
speelbos Holderdepolder waar ze hun behendigheid op de proef 
stellen op het evenwichtsparcours, zich uitleven op de klimhut, kampen 
bouwen aan de takkentipi’s en zich amuseren met verstoppertje spelen 
in de wilgentunnel. Suza vertelt enthousiast : “In plassen springen en 
ergens opklimmen, dat zijn twee van mijn lievelingsdingen.” Op de 
picknickbanken kunnen hun ouders ondertussen gezellig met elkaar 
keuvelen. 
ONTDEK ALLE SPEELZONES VIA: WWW.NATUURENBOS.BE/SPELEN

SPEELBOSSEN RIVIERENLAND: WWW.RLRL.BE/BELEVEN

Geprikkeld door hagen!

De kunst van haagvlechten is een oude techniek, verweven met 
de geschiedenis van ons landschap. Wij blazen deze techniek 
graag nieuw leven in met enkele interessante workshops. 

Johan vertelt enthousiast: “Ik ben kapitein van een schip en 
spendeer veel tijd op zee. Wanneer ik voet aan wal zet, ga ik 
graag de natuur in. Mijn bemanningsleden noemen me niet voor 
niets de ‘groene kapitein’. Enkele jaren geleden kocht ik een stuk 
grond waarop ik kippen en schapen houd. In de toekomst wil 
ik de hagen, die mijn weide omzomen, graag zelf vlechten. Op 
die manier geef ik vogels en kleine zoogdieren voedsel en een 
schuilplaats en het resultaat is zoveel mooier dan prikkeldraad!” 

Inge, één van de twee dames die de workshop volgt, werkt bij 
vzw De Maanwandelaars, een woonzorgcentrum voor mensen 
met een verstandelijke beperking. “Ik wil graag haagvlechten met 
onze bewoners. Je zou eens moeten weten hoe hard zij genieten 
van de natuur, hoe het hun zelfvertrouwen een boost geeft en 
hoe samenwerken het groepsgevoel stimuleert.”

Groene zorginstellingen 
beter voor patiënten, zorgver-
leners en bezoekers

Door de natuurwaarde in woonzorgcentra te 

verhogen, verbeteren we ook de mentale, fysieke 

én sociale gezondheid van patiënten, zorgverleners 

en bezoekers. Het is bijvoorbeeld een goed idee 

om  rolstoeltoegankelijke paden met rustbanken en 

schaduwbomen aan te leggen, stilte- en belevingstuinen 

in te richten, bloemenweides in te zaaien, een vijver 

te graven, een beweegparcours uit te stippelen of 

dierenhoekjes te integreren. 

De bewoners van Ten Kerselaere in Heist-op-den-Berg 

en de Ark in Mortsel mochten mee bepalen hoe hun 

toekomstige tuin er uit zou zien. Rusthuisbewoner Gilbert 

kijkt uit naar de kleurenpracht. “Bloemen en bijen hebben 
me altijd vreugde geschonken!” Greta  woont in De Ark 

en houdt van de buitenlucht en het getjilp van vogeltjes.

- Als je ziek bent, ga je naar een dokter. Als je 
advies nodig hebt om te vergroenen, ga je te 
rade bij een regionaal landschap -

In onze inspiratiegids ‘Natuur met zorg’ vind je ideeën 

en good practices om zorginstellingen te vergroenen: 

WWW.RLRL.BE/PUBLICATIES/NATUUR-MET-ZORG 

Nieuwe hondenspeelweide ‘Loebas’

 ontmoetingsplek voor honden en hun baasjes

WORKSHOP HAAGVLECHTEN 

WANNEER: 8/2/23, Sint-Katelijne-Waver

INSCHRIJVEN: Charlotte.dewit@rlrl.be

WWW.RLRL.BE/AGENDA
Papa Karl helpt de betonnen speelplaats uit te breken

Groene kapitein Johan in actie

Gevlochten hagen zijn zoveel mooier en beter 

voor onze natuur dan prikkeldraad

Hier worden niet alleen fruit en groenten 

geplant, maar ook levensvreugde

Suza en Lotta

#ikbenrivierenlander

RIVIERENLAND | 4 5 | RIVIERENLAND



Steenuil

LEVEN IN RIVIERENLAND
WELKE SOORTEN HEB JIJ AL GESPOT?

Aanplant streekeigen haag

Bomen met een verhaal

In de zomermaanden steken we 
geen plantgoed in de grond, maar 
inventariseren we houtig erfgoed. 
Samen met de intergemeentelijke 
onroerenderfgoeddiensten Berg & 
Nete, Zuidrand en Rupelstreek bren-
gen we de erfgoedbomen in kaart 
om na te denken over hun rol in de 
toekomst. 

OPROEP: Weet je bijzondere bomen 
staan of wil je jouw bomenverhaal 
met ons delen? 
Neem dan contact op met 
Iris.verstuyft@rlrl.be, 015 28 05 94

Knotbomen gezocht

Tijdens de voorbije knotcursussen 
hebben we heel wat nieuwe knotters 
opgeleid. Zij zorgen ervoor dat jouw 
knotbomen gratis een korte coup en 
een langer leven krijgen! 

Heb jij knotbomen die gesnoeid 
moeten worden? Registreer je aanvraag 
via WWW.GOEDGEKNOT.BE. Lees wel 
eerst goed de knotvoorwaarden.

Een haag, heg of houtkant aanplanten?

Het voorbije plantseizoen staken we meer dan 30.000 streekeigen 
bomen en struiken in de grond, een nieuw record! Volgend jaar gaan 
we er opnieuw voor. Help ons mee het landschap te verfraaien. 

OPROEP: Heb je interesse in de aanplant van een haag, heg, houtkant 
of fruitboomgaard (november 2022 – maart 2023)? Wacht dan zeker 
niet te lang om ons te contacteren, zodat wij eerst een terreinbezoek 
kunnen inplannen en een beplantingsvoorstel opmaken. 

MEER INFO: Charlotte.dewit@rlrl.be, 015 28 18 27 
BROCHURE: Hagen, heggen, houtkanten : www.rlrl.be/publicaties/hhh  
ZELF AAN DE SLAG: WWW.RLRL.BE/AAN-DE-SLAG/HAAG-PLANTEN

VERS FRUIT ZOEKT 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. Wist je dat bepaalde variëteiten al eeuwen voorkomen in 

onze regio en dus kostbaar natuurerfgoed zijn?

• OP ZOEK NAAR PLUKRIJP FRUIT: WWW.GOEDGEPLUKT.BE

• WORKSHOP FRUITBOMEN SNOEIEN: 22/10, Sint-Katelijne-Waver

  WWW.RLRL.BE/AGENDA/FRUITBOMEN-SNOEIEN

•ZELF EEN HOOGSTAMBOOMGAARD AANPLANTEN? 

  WWW.RLRL.BE/PROJECTEN/HOOGSTAMFRUITBOMEN 

1000 BOMEN, PLANT JIJ MEE?

WWW.RLRL.BE/PROJECTEN/1000-BOMEN

Bijna 10% van de ruimte in Vlaanderen bestaat uit 

tuinen. Ze hebben een enorm potentieel in de strijd 

tegen de klimaatverandering en achteruitgang van 

de biodiversiteit. Jouw tuin, klein of groot, kan een 

verschil maken voor natuur en klimaat! Daarom 

organiseren we samen met Regionaal Landschap 

De Voorkempen een groepsaankoop 
inheemse hoogstam- en fruitbomen. Wij zorgen 

voor kwalitatief, streekeigen plantgoed aan een 

goede prijs.

Knotboom in Mortsel

Mochten veteraanbomen kunnen spreken, 

het zou de moeite waard zijn om te luisteren

Bever, behendige landschapsarchitect die leeft en 

werkt  in onze natte natuur

Paling, voelt zich als een vis in het  

water van de machtige Rupel

Watervleermuis overwintert in het fort van Lier en gaat 

in de zomer op jacht naar muggen aan de fortgracht

Kievit en andere akkervogels krijgen opnieuw 

nestgelegenheid dankzij het project ‘Boer zoekt vogel’

Blauwborst, vooral terug te vinden in de rietvelden 

en moerassen langs onze beken en rivieren

Rugstreeppad heeft een streepje voor 

in de kleiputten van Terhagen

Sleedoornpage, vertoeft graag in de sleedoornhagen 

van Pikhakendonk te Bonheiden

Steenuil, trouwe bewoner van de 

knotbomen op het Hombeeks plateau

Konikpaard, gracieuze grazer 

in het Robbroek te Mechelen

Boomhommel, brengt graag een bezoekje aan jouw tuin

Otter, topje van onze voedselpiramide en sinds kort 

terug een trotse Rivierenlander

Vinpootsalamander, deze salamander werd 

dit jaar waargenomen in bijna al onze poelen

Vossen vind je zowel in landbouw- en natuurgebied als 

in onze dorpen en steden 



“SAMEN OP PAD”
AVONTUURLIJKE WANDELKAART

OP KINDERMAAT

Een ontdekkingstocht in de natuur is altijd een 
goed idee, ongeacht hoe oud je bent! Wist je 
trouwens dat de liefde voor natuur meestal 
opborrelt voor je 10de levensjaar? Dankzij de  
wandelkaart ‘Samen op pad’, die 17 originele, 
korte en kindvriendelijke wandellussen 
bundelt in de ruime regio rond Mechelen, 
beleef je samen met je kinderen onvergetelijke 
avonturen vlakbij huis. 

Vandaag trekken we naar het Curieuzeneuze-
mosterdpad in Duffel (1,5 km), waar we hebben 
afgesproken met Maud en haar twee zonen Bassim 
(4) en Louwi (6). Het is woensdagnamiddag en de 
jongens staan te popelen om op pad te gaan. Voor 
we het goed en wel beseffen duiken we samen 
het bos in en banen ons een weg langs een heuse 
takkenburcht, over een boomstammenparcours, 
richting het open veld. Daar rusten we even uit op 
een heerlijke picknickplek en maken we ons klaar 
voor het blotevoetenpad. Het is duidelijk dat we 
met twee kleine avonturiers op stap zijn. Terwijl 
Bassim geniet van het zand en de dennenappels 
tussen zijn tenen, bestudeert Louwi de spinnetjes 
en bijtjes die hij in het bijenhotel aantreft. Ook de 
twee ezels, Charlotte en Tuur, die wat verderop 
staan te grazen, worden met veel enthousiasme 
onthaald. Mama Maud fluistert ons toe dat ze 
het erg leuk vindt dat de kinderen haar mee op 
sleeptouw nemen. Volgens haar dé ideale manier 
om nieuwe plekjes ‘wildernis’ dichtbij huis te 
ontdekken. 

Na de wandeling fantaseren de jongens al luidop 
over de geheimen van het Zellaerkasteel in 
Bonheiden die ze volgende keer samen met hun 
papa willen ontrafelen. Ook de natuurschatten 
in de Hondsbossen in Sint-Katelijne-Waver 
spreken tot de verbeelding. Spannend! 

GRATIS DOWNLOADEN
Je kan alle wandelingen en infofiches gratis down-
loaden via de digitale wandelkaart ‘Samen op pad’. Elke 
wandeling heeft bovendien een eigen wandelvriendje 
zoals de kikker, de ijsvogel, de bever of het konikpaard 
dat staat te popelen om jou de weg te wijzen.  
 
Deze kaart is een realisatie van het project Open Ruimte 
in en Rond Mechelen, een samenwerking van Regionaal 
Landschap Rivierenland, Natuur en Bos en Natuurpunt.  
 
Binnenkort lanceren we nog enkele nieuwe kinder-
wandellussen. Hou onze website dus goed in de gaten! 

WWW.RLRL.BE/SAMEN-OP-PAD

REPORTERS GEZOCHT
Wij zijn nog op zoek naar jonge reporters (5 tot 

12 jaar) die de kinderwandelingen deze zomer 

willen uitproberen en hun ervaringen met ons 

willen delen. Ben jij een jonge avonturier, vlogger 

of blogger? Stuur vóór 31 juli een mailtje naar  

maud.willemen@rlrl.be.

MOSTERDPOTFEEST 2/10
Op 2 oktober kan je het Curieuzeneuze-

mosterdpad ontdekken tijdens het 

Mosterpotfeest: Een pittig natuurevenement 

met bosspelen, een touwenparcours, een 

paddenstoelenwandeling en live muziek dat 

plezier en verwondering belooft voor jong en 

oud. Tussendoor kan je er gezellig kuieren langs 

diverse kraampjes op de belevenissenmarkt, 

terwijl je lokale lekkernijen proeft. 

WWW.RLRL.BE/AGENDA/MOSTERDPOTFEEST

Mama Maud en zonen Louwi en Bassim Samen op pad Mosterdpotfeest vorige editie

Deel foto’s van al jullie avonturen via #vandaagsamenoppad en #ikbenrivierenlander
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UNIEK ERFGOEDBUURTSTROOM

DE ZOMER VAN HET FORT VAN LIER

Ten tijde van WO1 verbleven in het geheimzinnige fort van Lier meer 
dan 400 soldaten. Het fort werd deze periode veelvuldig door Duitse 
Dikke Bertha’s (kanonnen) beschoten. Vandaag is het fort niet toegan-
kelijk voor publiek. Maar tijdens de ‘Zomer van het fort’ van 27 augustus 
tot 4 september kan je het woeste domein en het tastbare oorlogs-
verleden dat hier nog steeds achter vele hoekjes schuilt, ontdekken 
en beleven! Daarnaast kan je adrenaline en cultuur opsnuiven met de 
death ride, het klimparcours, een licht- en geluidspektakel, workshops 
van de kunstacademie, een sprookjeswandeling of een spel Stratego.

Jeugdvereniging ver-
groenen

EEN WATERDICHT PLAN VOOR OVERSTROMINGSGEBIEDEN DIE BRUISEN VAN LEVEN

MEER INFO: 

WWW.ZOMERINHETFORT.BE

Fort Walem, waar verleden en heden vechten voor een 

groene en ontspannen toekomst

RIVIERENLAND | 10 11 | RIVIERENLAND

HET BELANG VAN 

OVERSTROMINGSGEBIEDEN

Didier Soens, Directeur Dienst 
Integraal Waterbeleid bij 
Provincie Antwerpen: “Jaren-
lang werden overal huizen 
gebouwd, wegen aangelegd, 
parkings gebetonneerd en 
waterlopen rechtgetrokken 
en ingebuisd. Hierdoor ging er 
heel wat ruimte verloren voor 
de insijpeling van regenwater, 
wat regelmatig tot waterover-
last leidde. De 25 provinciale 
overstromings-gebieden die 
we de voorbije 25 jaar hebben 
aangelegd, geven opnieuw 
ruimte aan water. Bij hevige 
neerslag kunnen ze op een 
gecontroleerde wijze over-
stromen. Zo worden gebieden 
waar overstromingen niet 
gewenst zijn, zoals woon- of 
industriegebieden, beschermd 
tegen het buiten de oevers 
treden van de waterloop en 
worden natte voeten – en 
vooral de bijhorende schade - 
vermeden.” Naast behoeders 
voor wateroverlast zijn de 
provinciale overstromings-
gebieden bovenal natuurrijke 
parels dichtbij huis waar je een 
heerlijke wandeling kan maken, 
dieren kan spotten en tot rust 
kan komen.

KUNSTWERKEN NODIGEN 

BUURTBEWONERS UIT 

OVERSTROMINGSGEBIEDEN TE 

ONTDEKKEN

Sinds kort ontvangen een kleurrijke 
ijsvogel, een sierlijke reiger en een 
gigantische libel de bezoekers van 
de Lierse overstromingsgebieden 
Jutse Plassen, Plaslaar en 
Bogerse Plassen. De kunstwerken 
van DSB-ART, opgebouwd uit 
recuperatiematerialen zoals bestek, 
tandwielen, fietskettingen en 
sleutels betekenen een extra troef 
voor deze natte natuurparels en 
zijn jouw verwondering en bezoekje 
meer dan waard! 

          dsb_sculptures, rlrivierenland

HEROVER DE VESTINGSSTEDEN
Aan de zuidrand van Antwerpen ligt de Brialmontgordel (1860-1882), 
een lint van oude forten:. Een beetje verderop houden de forten van 
de pantsergordel (1909-1914) de wacht. Deze forten  moesten ons 
beschermen tegen vijandige legers en zijn gebouwd in een wijde 
boog rond Antwerpen, op zo’n 20 kilometer van de stad. Wist je dat 
Rivierenland maar liefst 10 van deze historische forten telt?

Met het Europese Interreg project ‘Herover de vestingsteden’ 
willen we vergeten militair erfgoed zoals stadsomwallingen 
en forten opnieuw in gebruik nemen en heroveren om 
klimaatoverlast, betonnering en verkeersdrukte te bestrijden. 
Door na te denken over hoe we gedempte grachten open  leggen, 
forten vergroenen (Lier) en in onbruik geraakte stadsomwallingen 
(Mechelen) inrichten als veilige en natuurvriendelijke wandel- 
en fietsverbindingen kunnen we onze dichtbebouwde regio in 
de toekomst opnieuw ademruimte geven. 
MEER INFO: WWW.RLRL.BE/PROJECTEN/HEROVER-DE-VESTINGSTEDEN

WANDELROUTE: STEENBAKKERSTUNNELS HERONTDEKT

Het ritme van de Rupelstreek wordt bepaald door de rivier, het industrieel erfgoed 

van de steenbakkerijnijverheid en meer recent ook de beats van Tomorrowland. Alle 

drie drukken ze hun stempel op het landschap. De talloze kleiputten, droogloodsen 

en schoorstenen vallen meteen op, maar deze wandeling laat haar licht ook 

schijnen over -of in- een minder opvallend, maar daarom niet minder opmerkelijk 

stuk erfgoed: de vele Rupeliaanse steenbakkerstunnels. Ze gidsen ons langs een 

traject van 17 km en 400 jaar geschiedenis. Onderweg bieden picknickbanken, 

idyllische plekjes en authentieke cafeetjes rust en verpozing.

DOWNLOAD DE BROCHURE: www.rlrl.be/beleven/steenbakkerstunnels-herontdekt

Met het PDPO project ‘Rupelstreek aan de bak’ herstellen wij samen met provincie 

Antwerpen de historisch waardevolle muren van de steenbakkerstunnels. 

MEER INFO: WWW.RLRL.BE/PROJECTEN/RUPELSTREEK-AAN-DE-BAK

OUTDOOR GYM, VOGELKIJKHUT 

EN EDUCATIEVE STEIGER

De kunstwerken kaderen in het 
plattelandsontwikkelingsproject 
Buurtstroom en zijn een voorbode 
voor wat dit najaar volgt: een 
steiger in de Bogerse Plassen 
om waterdiertjes van dichterbij 
te kunnen bewonderen, een 
kijkwand en rolstoelvriendelijke 
picknickbank in Plaslaar en een 
vogelkijkhut op het schiereiland in 
de Jutse Plassen. Binnenkort kan 
je in de Molenbeekse Plassen te 
Rumst ook je spieren trainen in de 
outdoor gym en genieten van het 
uitzicht op de uitkijkvlonder aan 
de fietsostrade in de Babbelse 
Plassen te Kontich. Samen met 
de Provincie Antwerpen, de 
lokale gemeente en Natuurpunt-
afdeling, maken we zo van 
jouw bezoek aan de provinciale 
overstromingsgebieden een nog 
leukere belevenis.

ALLE INFO EN PLANNEN PER 

OVERSTROMINGSGEBIED: 

www.rlrl.be/projecten/buurtstroom

Binnenkort kan je in de Jutse Plassen vogels spotten vanuit de gloednieuwe 

vogelkijkhut - © Bruno Holvoet

IJsvogel geeft Plaslaar extra kleur

© Bruno Holvoet

Libel voelt zich helemaal thuis in de 

Bogerse Plassen - © Bruno Holvoet

Noeveren

Voormalige steenbakkers-

tunnel in Niel
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11/09/2022

Open Monumentendag

INFO 

Meer dan 500 locaties zetten hun 
deuren open voor het grote publiek 
met als thema duurzaamheid.

www.openmonumentendag.be

27/08-4/09/2022

Zomer van het fort

INFO 

Spektakel, workshops, theater, kunst, 
natuur, klimparcours ...

Volledig programma: www.lier.be
Fortweg 24, Lier

2/10/2022

Infomarkt Bonheiden Boomt

INFO

Wij geven gratis advies over de 
gepaste bomen voor jouw tuin. Je kan 
er meteen ook het plantgoed bestellen

11u-15u, speelplaats Gekko/
GEBO, dorp 19, Bonheiden

2/10/2022

Mosterdpotfeest

INFO 
touwenparcours, 
paddenstoelenwandeling, 
muziek, belevenissenmarkt, 
streekproducten

14u-18u, Mechelsebaan 218, Duffel

NIEUWE WEBSITE

WWW.RLRL.BE

AGENDA

WWW.RLRL.BE/AGENDA

20/10/2022

Landschappen voor het leven

INFO 
Symposium over de verschillende 
functies die ons landschap 
vervult. 

9u30-16u, Vlaams Parlement, Brussel
www.rlrl.be/agenda/symposium

ACTIVITEITENKALENDER

19/11/2022

Samenaankoop Bomen

INFO 

Afhaalmoment plantgoed 
op verschillende locaties in 
Rivierenland

www.rlrl.be/projecten/1000-
bomen

22/10/2022

Snoeicursus fruitbomen 

INFO

Leer hoe je fruitbomen moet 
onderhouden en snoeien om 
lekker fruit te kweken 

9u30-12u30 & 13u30-16u30, 
Groenstraat 11, Sint-Katelijne-Waver


