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LANDSCHAPSZORG & 
STREEKEIGEN KARAKTER
Regionaal Landschap de Voorkempen is 
jouw aanspreekpunt voor landschapszorg 
in de streek. Iedereen kan er terecht met 
vragen over de aanleg en het beheer van 
boomgaarden, hagen, poelen… of over na-
tuurvriendelijke inrichting van een perceel. 
Ook over historisch waardevolle sites of 
elementen zoals parken, veldkapellen, mo-
numentale bomen, ... krijg je een deskundig 
advies. 

NATUURBEHOUD & 
BIODIVERSITEIT
Ons landschap herbergt heel wat 
waardevolle fauna en flora. Door zorg te 
dragen voor het landschap werken we mee 
aan het behoud van deze fauna en flora.

NATUURBELEVING
Mensen laten genieten van natuur en 
landschap levert heel wat op. Bewoners 
en toeristen die de streek beleven krijgen 
meer waardering. Genieten van het 
landschap heeft ook economische effecten. 
Uiteindelijk willen we mensen trots maken 
op de streek waarin ze wonen, werken en 
recreëren. 

EDUCATIE & VORMING
Onbekend is onbemind. Een thematische 
fietstocht of een klasuitstap in de natuur. Er 
zijn een waaier aan mogelijkheden voor jong 
en oud om meer te weten te komen over de 
natuur en het landschap rondom ons heen. 
Natuureducatie is belangrijk zodat ook in 
de toekomst kinderen zorg dragen voor hun 
omgeving.

DRAAGVLAK & 
SAMENWERKING
Samenwerking, overleg en expertise zijn 
de positieve krachten waarmee regionale 
landschappen natuur en landschap 
versterken. Dankzij de vzw-structuur kunnen 
we snel en efficiënt zorgen voor resultaten, 
met inhoudelijke en financiële inbreng van 
eigenaars en partners als multiplicator.

DE VOORKEMPEN
De Voorkempen is de overgang van het 
stedelijk gebied rond Antwerpen naar de 
open ruimte van de Kempen. Dat zorgt 
voor een typisch landschap waar de invloed 
van beiden merkbaar is. Dicht bij de 
stad is er een bosrijke zone met park- en 
kasteeldomeinen, woonparken en heel wat 
militair erfgoed.

Verder weg van de stad treffen we een meer 
open landschap aan met landbouwgebieden 
en uitgestrekte heidegebieden.

Het landschap van de Voorkempen wordt 
doorsneden door beekvalleien zoals de 
vallei van de Kleine Nete, Groot en Klein 
Schijn, vallei van de Kleine Aa… 

De Kempen staat bekend voor zijn 
zandbodems. Aan de rand van het 
werkingsgebied van de Voorkempen 
treffen we enkele kleibodems aan: in het 
noordwesten in de Polders van Stabroek en 
in het zuidwesten (Ranst) de overgang naar 
de groentestreek.

REGIONALE 
LANDSCHAPPEN 

       IN VLAANDEREN

16 Regionale Landschappen in 
Vlaanderen behouden en versterken 
natuur, landschap, erfgoed, streeki-
dentiteit en recreatie. We brengen 
inwoners en partners samen rond 
een wervend verhaal over natuur en 
landschap dat inspireert en voor ver-
bondenheid zorgt.

FEITEN EN CIJFERS
Kerngetallen Regionaal Landschap de Voorkempen

Oppervlakte (ha) 79 928

Aantal inwoners 506 396

Inwoners per ha 6,34

Aantal gemeenten/districten 20

Effectieve leden vzw 70

Personeelsleden vzw (VTE) 14,1

Jaaromzet vzw (EURO) € 1 436 858

LANDSCHAPPEN VOOR HET LEVEN! 
Zes kandidaat-Nationale parken en zeven kandidaat-Landschapsparken gaan met een ticket naar 
de volgende ronde in de selectieprocedure om in 2023 te beginnen met drie nieuwe Nationale 
(naast het reeds bestaande Nationaal Park Hoge Kempen) en drie nieuwe Landschapsparken in 
Vlaanderen. 

Het plaatst Vlaanderen - 
samen met Wallonië - in het 
rijtje van andere Europese 
landen die hun meest 
waardevolle natuurgebieden 
en cultuurlandschappen in 
de kijker en in de toeristische 
markt zetten. De Nationale 
en Landschapsparken zullen 
de parels aan de kroon van 
het Vlaamse landschapsbeleid 
worden.

Om die parels voluit te laten 
schitteren blijven de Vlaamse 

Regionale Landschappen garant staan om ook de kroon – de nog schaarse open ruimte – 
biodiverser, mooier, klimaatrobuuster en meer beleefbaar te maken. Want iedereen heeft recht op 
een aangenaam landschap om in te wonen, te werken en te recreëren.
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Het Regionaal Landschap wordt financieel gesteund door de Vlaamse Overheid (Agentschap voor Natuur en Bos, Onroerend Erfgoed), Provincie Antwerpen, de gemeenten Brasschaat, 
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Ekeren, Berendrecht-Zandvliet-Lillo en Merksem van de stad Antwerpen.
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GEBIEDSWERKING 
ANTITANKGRACHT

      

De doorstart van de gebiedswerking rond 
de Antitankgracht werd een feit in 2021. 
Samen met heel wat partners maken we 
van het langste beschermde landschap van 
Vlaanderen een echte ruggengraat voor 
de Voorkempen. Eerste wapenfeit: een 
ontsnipperingsplan met het oog op de 
terugkeer van de otter.
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 HABITATHERSTEL
•In het Drijhoeksbos in Schilde 

werd 1,2 hectare habitat hersteld voor de 
levendbarende hagedis en nachtzwaluw.  
•In Zoersel en Zandhoven liggen vanaf 
nu zeven poelen te schitteren i.f.v. hei-, 
poelkikker en kamsalamander. 
•Ons project ‘Habitatherstel voor de 
roerdomp’ kreeg een zilveren medaille bij de 
Baillet Latourprijs.
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Poelen graven voor meer amfibieën
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6.906 planten met het 
label ‘plant van hier’ 
aangeplant

22.855laanbomen 
geïnventariseerd

37ha fauna-akkers ingezaaid

105
solitaire bomen 

aangeplant

1,9 km 
trage wegen 

ingericht

259
fruitbomen 
aangeplant/

beheerd

12.451 m² houtkanten & 1,16 km hagen en heggen aangeplant

poelen 
hersteld

23.895
individuele 

bezoekers op de 
website

27
publieks

evenementen 

1.0325.057
deelnemers aan activiteiten

155
knot-

bomen 
beheerd

166.000
landschapskranten 

verspreid

17
dreefbomen 

beheerd/aangeplant
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AGRARISCH ERFGOED IN DE 
KIJKER

  ONVERWACHTE 
STADSNATUUR

Waterputten, bakhuisjes, landbouwalaam 
en oude hoeves werden geïnventariseerd, 
hoeve-eigenaars kregen advies op maat 

en er was de ‘Handleiding voor hoeve-
eigenaars’ voor iedereen met interesse in 
agrarisch erfgoed. 
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 TRAGE WEGEN IN OPMARS
In Malle en Essen werden trage wegen 

hersteld, aangeplant en ingericht zodat 
iedereen ze voortaan kan komen ontdekken 
en ze nog mooier ogen. 
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GROENERE SCHOLEN

Binnen de schoolmuren liggen ontzettend 
veel onbenutte kansen om meer in te zetten 
op natuur, milieu en landschap. In acht 
scholen zien de speelplaatsen er sinds dit jaar 
gezellig groen uit met minder beton en meer 
hagen, heggen en natuurlijke speelplekjes.
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GRUUNRANT ONTHARDT
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      NIEUWE BOMEN VOOR 
WUUSTWEZEL

11

10

NATUUR MET ZORG

De grasmatten werden uitgerold in de Van 
Heymbeeklaan in Deurne. Samen met 40 
bakken vol bomen en planten zorgden ze 
voor een groener uitzicht van de voorheen 
doffe, grijze straat. De proefopstelling werd 
via een intensief participatietraject bijgestuurd. 
en binnenkort krijgt de straat een definitief 
groenere inrichting. 

De tiendelige fruitcursus van de Nationale 
Boomgaardenstichting streek neer in onze 
contreien, de Sapmobiel perstte kilo’s 
appelen en RLDV startte met het structureel 
beheer van openbare boomgaarden.

FRUIT MET PIT

In het voorjaar plantte ons landschapsteam 
nieuwe bomen in de vallei van de Kleine 
Beek: een stukje landschapsherstel aan de 
rand van de dorpskern op gronden van de 
gemeente en Kempens Landschap.  
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Zorgboerderij Meander in Kapellen zette 
haar deuren open voor een opname in het 
kader van het jaarthema van de 16 Regionale 
Landschappen ‘Natuur met zorg’.  Doel van 
de campagne: zorginstellingen warm maken 
om zorg (terug) van ‘binnen’ naar ‘buiten’ te 
brengen. Resultaat bekijk je op het Youtube-
kanaal van de Regionale Landschappen en op 
onze gloednieuwe website. 

 AANDACHT VOOR KLIMAAT
Binnen het project Interreg CANAPE 

versterkten we de samenwerking met de 
landbouw met negen maatregelen voor 
beter agrarisch waterbeheer in de omgeving 
van de Kalmthoutse Heide. Klimaat krijgt 
extra aandacht binnen de werking van 
Regionaal Landschap de Voorkempen met 
de nieuwe projecten ‘Stille waters, diepe 
gronden’ en ‘Drempels tegen de droogte’. 

NIEUW BINNEN ONZE 
WERKING: CULTUREEL 

ERFGOED
Naast bouwkundig, archeologisch, 
landschappelijk onroerend erfgoed 
werken we vanaf nu ook structureel rond 
cultureel erfgoed. Voortaan kunnen lokale 
besturen, verenigingen en inwoners terecht 
voor alles rond dit thema.
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SAMENWERKEN ROND LANDSCHAP, NATUUR EN ERFGOED

Stuw in Wuustwezel voor beter waterbeheer

Op ontdekking in beschermd landschap Ertbrugge in 
Deurne

‘Zalige’ vondsten bij heemkring De Drie Rozen in 
Schilde

Met #beleefdevoorkempen zetten we mensen 
aan om op verkenning te gaan in de streek. 
Op de Dag van de Trage Weg op 16 en 
17 oktober organiseerden we een heuse 
stadssafari: de tweedaagse wandelsafari bracht 
je op de mooiste plekjes van de Antwerpse 
stadsrand. 

Fruitvariëteiten op naam brengen

Persmoment met burgemeester en gedeputeerden 


