
 

KronKel mee langs trage wegen 
tijdens onze stadssafari
De rand van Antwerpen ligt bezaaid met ongekende kleine paadjes die je op 
groene plekjes brengen. Wandel jij mee tijdens onze wandeltweedaagse? 
Kies lengte, route en formule naar jouw vermogen en goesting! 

Korte wandellussen - 7 km of 15 km  
3 euro per deelnemer – inclusief snack en watertap

 start: in Deurne of aan het fort van Merksem, vrije start tussen 
8 en 15 uur. Liefst vooraf inschrijven. Je kan ook de dag zelf beslissen.

Dagtocht - 25 km
10 euro – inclusief snacks, watertap, ticket velo/waterbus of tram

 start: Ekeren (noordelijke tocht) of Deurne (zuidelijke tocht), 
starten tussen 8 en 11 uur. Vooraf inschrijven.

WandelweekenD - 50 km
60 euro – inclusief snacks, bagagetransport, diner op zaterdagavond, 
overnachting op een idyllische plek in beschermd landschap Ertbrugge 
in Deurne, ontbijt en lunch op zondag. Je slaapt in je eigen tent. 

 start: Ekeren, starten tussen 8 en 11 uur. Vooraf inschrijven.
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LANDSCHAPSKRANT

Wandel de dagtocht in groep
Pieter van Trage Wegen vzw neemt je mee 
op sleeptouw en toont je de weg. 

Zaterdag om 8.30 uur in Ekeren 
Zondag 9.30 uur in Deurne

Foto: Oude Landen ©Wandelgoesting.be

wandeltweedaagse
Inschrijven & info via www.rldevoorkempen.be/safari

©Wandelgoesting.be
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VAN KALE GRASVLAKTE NAAR 
INSPIRERENDE BELEVINGSTUIN 
Als je ziek bent, ga je naar een dokter. Als je advies nodig hebt om te 
vergroenen, klop je bij ons aan. Want niet alleen vaccins beschermen tegen 
ziektes en pijn, ook de natuur houdt ons gezond. Daarom planten we zoveel 
mogelijk streekeigen hagen, heggen en houtkanten. Ons landschapsteam 
steekt mee de handen uit de mouwen en het plantgoed in de grond!

 Werk je in een zorginstelling en wil je die groener zien? 
 info@rldv.be

 Lees onze brochure natuur met zorg boordevol ideeën.
 rldevoorkempen.be/natuurmetzorg

op VerKennIng in De 
BUUrtBoomgaard 

LAAT JE APPELS TOT 
APPELSAP PERSEN 

Misschien heb je zelf een boomgaard in je tuin, klein of groot. Niet iedereen heeft er plaats voor. Dan is 
er de buurtboomgaard! Bijna elke gemeente heeft er een. Je kan er picknicken, fruit rapen in het juiste 
seizoen en … gewoonweg genieten! Misschien spot je typische boomgaardbewoners?

De vruchten zijn een lekker maaltje voor vleermuizen, vogels en muisjes. Daarnaast eten ze een heleboel 
insecten uit de boomgaard. Oorwormen en lieveheersbeestjes houden de rupsen weg. Zit je in een oude 
fruitboomgaard? Dan maak je kans om het steenuiltje, een vaste gast van oude fruitbomen te spotten.

Trek er op uit en ga op zoek naar een openbare boomgaard in jouw buurt. In 2022 richten we een aantal 
boomgaarden in de Voorkempen in als echte belevingsboomgaarden!

fruit op oVerschot?

BeKijk in een filmpje hoe ZorgBoerDerij 
meanDer Uit Kapellen het aanpaKt. 

scan de Qr-code & 
kijK het filmpje!

Zorgboerderij Meander, Kapellen Herinrichting ZNA Joostens, Zoersel ©ZNA-Dirk Kerstens

•  Boomgaard aan de Mick - Brasschaat
•  Poort tot het platteland – Wuustwezel
•  Ravenhof – Stabroek
•  Wijtschot – Schoten

•  De Renesse – Malle
•  Hallehof – Zoersel
•  De Merel - Brecht

In deze boomgaarden ben je nu alvast welkom!
Meld je boom of bomen aan op goedgeplukt.be en deel je lekkers. Hier bekijk je ook 
of je ergens gratis fruit of fruit voor een klein prijsje kan plukken. Het komende jaar 
organiseren we heel wat activiteiten rond het thema fruit. 
rldevoorkempen.be/agenda

De sapmoBiel staat dit najaar in je BuUrt! 

•  26 september - Kapellen
•  4 oktober - Schoten
•  6 oktober - Kalmthout
•  11 oktober - Broechem

Prijzen/reserveren 
desapmobiel.be Nieuw in onze streek is Sapsappel. 

Een jong bedrijf dat net startte met een 
mobiele fruitpers. Check hun kalender 
op sapsappel.be

Meer weten over hoogstamboomgaarden? 
rldevoorkempen.be/boomgaardengids 
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Leer de kneepjes van het vak om je hoogstamboomgaard in topvorm te houden. De eerste jaren na de aan-
plant van een fruitboom staan in het teken van groei en vorm. Als de fruitboom de gewenste vorm heeft, is 
het een kwestie van hem gezond houden. Pas dan laat hij je ten volle genieten van zijn fruit. 

De tiendelige cursus van de Nationale Boomgaardenstichting komt vanaf oktober naar de Voorkempen. 
Je komt alles te weten over hoogstamfruitbomen en klein fruit: aanplant, kweek, snoei en verzorging. 

Inschrijven: rldevoorkempen.be/fruitcursus  -         50 euro

school je Bij oVer 
frUItBomen & KleIn frUIt

laat het smaKen!

Boter een bakvorm in met de 50 gram boter en verdeel 2 eetlepels rietsuiker 
over gans de vorm. 

Schil de appels en snij in schijfjes van ongeveer 1cm en leg de schijfjes in lagen in 
de beboterde bakvorm.

Strooi hierover nog 3 eetlepels rietsuiker.

Rol je deeg uit, leg over de appels en druk het teveel aan deeg netjes bij in de vorm. 
Prik met een vork wat gaatjes in het deeg.

Bak in een voorverwarmde oven van 180 graden gedurende een ½ uur. 
Het deeg moet een mooie zacht bruine kleur hebben. 

Draai de taart na het bakken onmiddellijk om op een 
taartrooster en laat afkoelen.

Voor het serveren een klont boter smelten en over de taart verdelen en bestrooien 
met 1 of 2 eetlepels rietsuiker en laten korsten onder de grill.

Dien de taart warm op met eventueel een bolletje ijs en slagroom. 

Wat doe je met een overschot aan appels en peren? Verwerk ze in een heerlijke confituur of bak een zelfgemaakte tarte tatin. 
Lekker voor het vieruurtje. Onze collega Frie bakt en kookt graag met fruit. Dit eenvoudig recept deelt ze graag met je:

BenoDigdheden:

•   50 gram boter + een klontje boter

•   6 eetlepels rietsuiker

•   1 rol bladerdeeg

•   6 appels 

•   bakvorm met hoge rand

tarte tatIn

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

groot nestKasten

BiocidenVrIj dood hoUt

inplanting structUur

soortenrijK
VrIj om oud 
te worden 

DE 8 GEBODEN VAN DE HOOGSTAMBOOMGAARD MET NATUURWAARDE

Je vindt meer wilde planten- en diersoorten in een grotere boomgaard. Nestkasten doen het nestaanbod drastisch stijgen. 

De boomgaard wordt niet met onkruidverdelgers en insecticiden 
behandeld of te zwaar bemest.

Plantjes, zwammen en klein dierenleven doen hun voordeel 
met dood hout in de vorm van houtstapels en weipalen. 

Boomgaarden in ruimer verband gelegen in een halfopen landschap 
met bos, hooiland of weiland zijn waardevoller. 

Hagen, houtkanten, braamstruweel, ruige hoekjes, poelen 
geven structuur en zijn interessant voor het dierenleven.

Waardevolle boomgaarden bevatten meerdere fruitsoorten, met een 
overwicht van appel- en perenbomen. Die hebben holtes en zorgen 
voor valfruit in de winter.

Vanaf 30-40 jaar ontstaan holtes die waardevol
zijn voor heel wat soorten zoals steenuil, oorwormen 
en vleermuizen.

meer weten 
oVer hoogstam-
Boomgaarden? 

Download de praktische gids op
rldevoorkempen.be/

boomgaardengids 
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onderhoUD 
Kle’s na 20 jaar 
hervat 
Ken je de praktijk van ruilkavel? Sinds 1956 ruilen boeren kavels om efficiënter te kunnen ondernemen. 
Tussen de geruilde kavels liggen kleine landschapselementen zoals houtkanten, houtwallen en kleine 
bosjes. In de loop der tijd raakte het onderhoud van deze KLE’s in de vergetelheid waardoor boeren vaker 
en vaker hinder ondervinden van omgevallen bomen en laaghangende takken.

In de ruilverkaveling van Nieuwmoer in Essen sloegen grondgebruikers, eigenaren en de gemeente de 
handen in elkaar om een visie over het beheer van de KLE’s uit te werken die landbouwgebruik niet in de 
weg staat en toch de beste kaarten voor de natuur trekt. 

Houtkanten krijgen hier nu een opvolgingssnoei om overhangende takken te voorkomen. 
Grote wilgen worden omgevormd tot knotwilgen. Het resultaat is een duurzaam beheerd landschap 
met respect voor de gebruikers en de natuur. Als fietser of wandelaar profiteer je er mee van. 

Benieuwd? Ga op verkenning in het landbouwlandschap van Nieuwmoer:
rldevoorkempen.be/wandelingnieuwmoer

OP ZOEK NAAR ECOLOGISCH 
EVENWICHT VOOR BOEREN
schaDe aan landBoUwopbrengsten Voorkomen door de natuUr 
in te schakelen, kan dat? ja, met een faUnaplan! 

Torenvalkkasten plaatsen om 
woelmuizen in te perken

Bladluizen bestrijden met sluipwespen 
en lieveheersbeestjes door bloemenrijke 

randen in te zaaien langs houtkanten 

 Meer koolstof toevoegen in je 
bodem met stalmest voor een 

rijker bodemleven 

poel- en Venherstel

poel
 
Poelen zijn kleine, door de mens 
gegraven waterplassen die zich vullen 
met grondwater en regenwater. 
Het vee dronk er van of het water deed 
dienst als bevloeiingswater tijdens droge 
zomers of om brand te blussen. 

Ven
 
 In de Kempense zandgrond zorgt een kleilaagje hier en 
daar dat regenwater niet in de bodem kan doorsijpelen. 
Als de wind de bovenste laag zand wegblaast, ontstaat 
een kom gevuld met water. Deze creatie van de natuur, 
kreeg de naam ‘ven’. Honderden vennen sieren de bossen, 
weilanden, heide en akkers van de Voorkempen. 

Poelen en vennen zijn landschappelijk waardevol én een broedplaats voor libellen, kikkers, salamanders en insecten. 
Daarom ruimden we slib uit vijf poelen in Zoersel en Kalmthout en kwam er zelfs een nieuwe poel bij. 

In de Voorkempen willen we 
bloemenranden onder dreven inzaaien. 

Vleermuizen gebruiken de hoge bomen als 
herkenningslijn. Eén vleermuis eet al snel 

1000 muggen en vliegjes per nacht. 
Die laatsten kunnen het vee van de 

boeren niet langer irriteren.

Win-win!

 Wil jij als landbouwer mee werken aan dit project? Contacteer ons! info@rldv.be
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WandelKaart groen krUIs 

AL GEHOORD VAN 
TRAGE WEGEN? 
Je vindt ze overal: op het platteland, in een dorpskern 
of verkaveling, zelfs in de stad. Verhard of onverhard, 
breed of smal, doorheen het landschap of midden door 
je dorp. Trage wegen kennen veel gedaantes en 
brengen je overal, veilig en avontuurlijk. Ze gaan 
soms terug tot in de Romeinse tijd! 

Ben jij er tijdens één van je coronawandelingen of – 
fietstochten ook tegengekomen? Die drang om toch 
eens dat smalle, verdoken karrenspoor twee straten 
verder te verkennen? 

Maatschappelijke evoluties zetten de trage wegen 
onder druk, maar tegelijk hun belang in de verf. Hun 
groene, autoluwe karakter lokt niet alleen wandelaars, 
fietsers, ruiters, … Ook insecten, amfibieën, kleine 
zoogdieren maken dankbaar gebruik van deze ecolo-
gische linten. Regionaal Landschap de Voorkempen 
werkt op verschillende plaatsen aan hun opwaardering.

PADZOEKERS
In Essen trokken vrijwilligers op pad om de trage 
wegen in hun gemeente af te stappen en te 
fotograferen. De verhalen, anekdotes en volkse 
namen die onderweg vielen, maakten duidelijk: 
trage wegen liggen deze padzoekers nauw aan het 
hart! De bundeling van alle trage wegenkansen en 
knelpunten biedt de gemeente een houvast om een 
toekomstgericht actieplan uit te werken. 

SPOORZOEKEN
In Malle dachten inwoners mee na over de namen voor 
enkele trage wegen in de dorpskern. Typische trage 
wegennaambordjes zullen de paden zichtbaar maken 
in het landschap. De wandeling op de dag van de trage 
weg in oktober laat je genieten van alle facetten van 
trage wegen: weidse vergezichten, typische kempische 
zandpaden, spoorzoeken op een oude trambedding, … 

Trage weg - Brecht

op stadssafari op 16 en 17 oKtoBer
Onze wandeltweedaagse is je ultieme kans om de trage wegen van de stadsrand te verkennen. 
Laat je verrassen door de hoeveelheid groene trage wegen in verkavelingen, nieuwe woonprojecten, … 

Hou je het graag op een kortere wandeling? 
Kies voor onze wandellus in beschermd landschap 
Ertbrugge en kom nadien nagenieten bij een drankje in 
onze landschapsbar. Ertbrugge is één van de groene 
vingers van Antwerpen en vormt,  middenin de drukke 
rand een rustpunt voor mens en dier. In het gebied voelt 
elke wandelaar zich op den buiten in ’t stad’. 

WedstrIjD: glamping 
Win een wandelarrangement met overnachting in 
een glampingtent voor 2 personen op Ertbrugge 
tijdens onze wandeltweedaagse!

Beantwoord de vraag op 
rldevoorkempen.be/glamping 
en maak kans! 

Het gebiedsprogramma Groen Kruis wil de stadsrand met ecologische ingrepen en 
recreatieve initiatieven laten uitgroeien tot een groene corridor. In samenwerking met Gruun-
rant werkte Provincie Antwerpen zeven lusvormige wandelingen uit die het gebied 
en de recreatieve verbindingen in de kijker zetten. 

De wandelingen Van 8 tot 18 km zijn een 
iDeale manIer om de drUKte Van de stad te 
ontvluchten.

Routebeschrijvingen met weetjes en gps-routes 
provincieantwerpen.be/GroenKruis & gruunrant.org/wandelroutes 

©Wandelgoesting.be
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ERFGOED, MEER DAN 
OUDE GEBOUWEN 
Denk jij bij het containerbegrip ‘erfgoed’ spontaan aan oude gebouwen of musea? Of misschien aan de geschiedenis 
van het dorp. Erfgoed is breder dan dat! Het gaat over alles wat wij belangrijk genoeg vinden om te bewaren en waar-
van we hopen dat onze kinderen het doorgeven aan hun kinderen. Dat maakt erfgoed relatief: wat voor jou belangrijk 
is, is dat niet per se voor mij. 

ERFGOED? NIKS VOOR MIJ.
Staat erfgoed ver van je bed? Je bent niet de enige 
die dat denkt. En toch is iedereen er op één of andere 
manier mee bezig. Vind je het spijtig dat oude hoeves 
uit het landschap verdwijnen? Ben je blij dat een oude 
boom in het dorp wordt gered? Ben je gek van oldtimers 
of ken je de geschiedenis van je favoriete voetbalploeg 
helemaal uit het hoofd? Vertel je graag de sprookjes-
klassiekers aan je kinderen of ben je op zoek naar de 
tekst van dat ene kinderliedje uit je eigen jeugd? Kook 
je soms één van oma’s recepten die ze in een schriftje 
bijhield? Alles is erfgoed. Nu ja, niet alles, maar toch 
veel.

ROEREND, ONROEREND, IMMATERIEEL
Oma’s recept is geen dorpslinde en een historische 
hoeve is geen oud kinderliedje. We willen ze allemaal 
bewaren, maar daarvoor heb je nood aan aparte 
technieken en specialisaties. De linde vraagt een 
boomspecialist, de hoeve een architect. 

Daarom maken we onderscheid tussen onroerend, 
roerend en immaterieel erfgoed. Gebouwen, 

monumenten en landschappen zijn onroerend. Foto’s, 
verzamelingen allerhande, oude werktuigen of de vlag 
van de harmonie, dat zijn voorbeelden van roerend 
erfgoed. Immaterieel erfgoed kan je niet vastpakken, 
toch niet letterlijk: volksverhalen, legenden, liedjes, 
recepten, processies en stoeten, …

INVENTARISEREN – DIGITALISEREN – ONTSLUITEN
Erfgoedzorg gaat verder dan ‘dingen bewaren’. 
Een verzameling is niets zonder een goede inventaris. 
Daarom bestaan er Europese afspraken over hoe je 
een object beschrijft en inventariseert. Dat is handig 
voor wetenschappers en zorgt er voor dat portaalsites 
je verzameling online kunnen voorstellen. Kijk maar wat 
er nu al te vinden is op kempenserfgoed.be. 

Erfgoed Voorkempen is een nieuwe organisatie onder de 
koepel van Regionaal Landschap De Voorkempen. 
Dat is logisch. Want als je van een mooi landschap je 
missie maakt, heb je vanzelf oog voor de geschiedenis van 
de regio en voor historische kenmerken die je wil bewaren. 

En dan wil je alle verhalen en bezienswaardigheden die de 
Voorkempen maken tot wat ze is, vertellen en tonen.

ontdeK 
het team!

Processie Loenhout 2019
©Wezelopdefoto.be

Fossielen zoeken tijdens 
de archeologiedagen in Ranst

THE E-TEAM
Om het erfgoedbeleid van de gemeenten  en het werk van de erfgoed-
zorgers in de Voorkempen te ondersteunen, staan we met een heel team 
paraat. Of de E staat voor erfgoed of voor enthousiast mag je zelf 
kiezen. Het klopt allebei. 

Als we alles willen bewaren en bekend maken, moeten we ergens beginnen. En dat doen we met het project 
‘Klein maar (Erf)goed’. Agrarisch of landelijk erfgoed, daar kennen we in de Voorkempen wel wat van. 

Het in cultuur brengen van heidegronden, het ontginnen van turf en het harde leven van de boeren op het platteland 
bepaalden onze identiteit tot op de dag van vandaag. Je hebt hier de herkenbare langgevelhoeves, maar net zo goed 
oude hoevekapelletjes, bakovens en waterputten. 

Er is de oude eik die een belangrijke perceelsgrens markeert, een monumentale dreef of houtkant aansluitend aan 
een weiland, een knoteik op het erf in functie van geriefhout.  (*Welke gemeenten lid zijn van Erfgoed Voorkempen 
(voor onroerend en/of roerend en immaterieel erfgoed) vind je terug op de website erfgoedvoorkempen.be) Je rijdt 
er misschien elke dag voorbij zonder er veel aandacht aan te besteden, maar het zijn die kleine dingen die een 
landschap zijn eigenheid en typische sfeer geven.

Daarom werkt Erfgoed Voorkempen aan een groot inventarisatie- en ontsluitingsproject 
rond cultureel agrarisch erfgoed in de Voorkempen. We gaan op zoek naar landbouwalaam 
(landbouwwerktuigen) en -technieken. 

KleIn maar (erF)goed

Kotje der herinnerin
gen, 

Ka
lm

th
ou

t
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HOEVEEL WEET JIJ OVER 
HOEVES IN DE VOORKEMPEN?

In onze gloednieuwe uitgave over de Voorkempense hoeve lees je niet enkel over de 
geschiedenis en typische hoevearchitectuur. Liefhebbers krijgen ook nuttige tips rond 
onderhoud en herstel. Voel je het kriebelen? 

Haal je gratis exemplaar in huis. De verdeelpunten staan op 
www.erfgoedvoorkempen.be/hoeve 

Van erF tot erFgoed

Doe je mee? 
Word erFgoedvrijwillIger!
Heb je interesse voor het agrarisch verleden van de streek en ben je benieuwd 
welke oude ambachten, technieken en landbouwwerktuigen nog terug te 
vinden zijn op zolders, in schuren en in herinneringen?

Verzet je graag fysiek werk, kan je overweg met een fototoestel of ben je han-
dig met een computer? Dan kan je bij ons als vrijwilliger aan de slag. Je kiest 
tussen inventariseren (sorteren, poetsen, restaureren, fotograferen, intervie-
wen) of digitaliseren (scannen, objecten ingeven in een databank).

 Stuur een mail naar erfgoed@rldv.be en vertel ons waarom je graag  
 vrijwilliger wordt en wat je grootste interesses zijn. Voorkennis hoeft  
 niet, maar geef wel aan waar je goed in bent! 

enthoUsiasme is een must. 
 

DE BOEREN HIER WOONDEN VOORAL IN EEN:
a. vierkantshoeve
b. langgevelhoeve
c. kasteelhoeve

WAT IS EEN POTSTAL?
a. een kleine stal los van de hoeve
b. de pot waarin het veevoeder werd bereid
c. een verdiepte stalvloer om mest op te vangen

HOEVEEL HOEVES OP DE OPGEMAAKTE INVENTARIS 
HEBBEN EEN NAAM DIE NAAR PLUIMVEE VERWIJST?
a. 3
b. 5
c. 7

KEMPISCHE KLEI LEVERT DEZE KLEUR BAKSTEEN:
a. oranjerood
b. roodbruin
c. geelbruin

Check de juiste antwoorden met een woordje uitleg 
www.erfgoedvoorkempen.be/quiz

scan de Qr-code & 
check de antwoorden

HANDLEIDING VOOR 

HOEVE-EIGENAARS
MET JE KEMPENSE HOEVEZELF AAN DE SLAG 

 



REGIONAAL  
LANDSCHAP  
DE VOORKEMPEN
… is jouw aanspreekpunt voor landschapszorg in de streek. Bij ons kan je terecht 
met vragen over de aanleg en het beheer van boomgaarden, hagen, poelen… of over 
natuurvriendelijke inrichting van een perceel, subsidiemogelijkheden of vergunningen. 
Ook over historisch waardevolle sites zoals (kasteel) parken en monumentale gebouwen 
krijg je advies.

Trek er op uit in de Voorkempen en laat je verrassen door minder gekende
bossen, natuurgebieden, beekvalleien en uitgestrekte landbouwgebieden. 
Deze uitgave zet je op de been. 

Geniet er van, 
Voorzitter Jan De Haes & Coördinator Ines Van Limbergen

REGIONAAL LANDSCHAP DE VOORKEMPEN 
Schildesteenweg 99, 2520 Ranst  |  Tel.: 03 312 87 11  |  info@rldv.be  |  www.rldevoorkempen.be

Regionaal Landschap de Voorkempen is één van de 16 regionale landschappen in Vlaanderen  |  www.regionalelandschappen.be

COLOFON 
De Landschapskrant is een uitgave van het 
Regionaal Landschap de Voorkempen vzw.

V.U.
Ines Van Limbergen
Regionaal Landschap de Voorkempen VZW
Schildesteenweg 99, 2520 Ranst
T 03 312 87 11
info@rldv.be
www.rldevoorkempen.be

FINANCIËLE STEUN
Het Regionaal Landschap wordt financieel gesteund door de Vlaamse Overheid (Agentschap voor Natuur en Bos, Onroerend Erfgoed), Provincie Antwerpen, de gemeenten 
Brasschaat, Brecht, Essen, Hoogstraten, Kalmthout, Kapellen, Malle, Ranst, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven en Zoersel en de districten 
Deurne, Ekeren, Berendrecht, Merksem, Zandvliet en Lillo van de stad Antwerpen. De Landschapskrant wordt gratis verspreid bij alle inwoners van deze gemeenten en verspreid op 
centrale punten in de districten Deurne, Ekeren, Merksem, Berendrecht, Zandvliet en Lillo van de stad Antwerpen. 

OPLAGE
166 000 ex

REDACTIE
Regionaal Landschap de Voorkempen

DRUK
Gijsemberg, Gedrukt met biologische 
inkten op FSC- gecertificeerd papier

LAY-OUT
Nadruk.be

Zandhoven

agenda
19 september

Dag van de landbouw • www.dagvandelandbouw.be

26 september 

8-9-10 oKtoBer

Archeologiedagen • www.archeologiedagen.be 

10-17 oKtoBer 

Week van het bos • www.weekvanhetbos.be 

30 oKtoBer & Voorjaar 2022

10-delige fruitboomcursus in samenwerking met de Nationale Boomgaardenstichting

16 en 17 oKtoBer

- Onze tweedaagse wandelsafari
- Wandeling trage wegen in Essen, Malle en de Antwerpse districten

1 novemBer

Reveil: ingetogen concerten op begraafplaatsen

15 januari 2022

Cursus haagvlechten & heggen leggen in samenwerking met Inverde

alle actIViteiten:
www.rldevoorkempen.be/agenda
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Wat is een regionaal landschap? 
Maak kennis met Roel. Hij maakt in een kort 
filmpje duidelijk wat we voor je kunnen doen! 

scan de Qr-code & 
BekIjK het filmpje


