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(H)Oogverblindend
landschap
De Voorkempen, een streek met streken! Vanop vier spiksplinternieuwe uitzichtpunten
in Brecht, Kalmthout, Stabroek en Wuustwezel observeer je vanaf nu het landschap nog
beter. Ga jij mee op pad?

Koester ons landschap
Door goed te kijken naar de omgeving ontdek je meer en meer kleine details die het
landschap tot dé Voorkempen maken. Welke herkenningspunten uit het open landschap
van de Noorderkempen vind jij terug op de tekening hierboven?
Lees verder op pagina 4. Daar vind je alvast een voorproefje: een nieuwe
wandelroute van 9,5 kilometer in Achterbroek (Kalmthout). Beleef het landschap in ’t echt
en ga met deze krant op wandel.

Vanaf 12 augustus haal je je gratis
fiets- en wandelkaart met 7 routes af
in de toeristische kantoren van Brecht,
Wuustwezel, Kalmthout, Stabroek
en Kapellen: goed voor meer dan 123
kilometer fiets- en wandelplezier. De vier
‘observatiepunten’ liggen op de routes.

Meer weten?

?
?

koop een boom
via de nieuwe
samenaankoop

WIN
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Hou je van bomen en heb je nog een plaatsje vrij in je tuin? Doe mee aan onze nieuwe
bomenactie! Dit jaar bieden we weer hoogstammige inheemse en fruitbomen aan in
samenwerking met kwekers in onze regio. Bestel je bomen tot 30 september en haal ze
af op onze bomenactiedag op zaterdag 19 november 2022. De afhaallocaties zijn dit jaar in
Essen, Kalmthout, Schilde, Putte, Aartselaar en Heist-op-den-Berg.
Je betaalt tussen 27 en 41 euro per stuk voor zes soorten solitaire bomen. Per boom krijg
je er een boompaal en boomband bij. Let er op dat deze bomen nog flink groeien. Onze
inheemse klassiekers zoals eik, haagbeuk, zwarte els zijn het waardevolst als ze oud
mogen worden en nemen dan 100 m² in. De zoete kers, lijsterbes en fruitbomen zijn al
tevreden met 50 m².

Bestel tot 30 september: www.rldv.be/projecten/1000-bomen

WWW.RLDV.BE | Schrijf je in op onze NIEUWSBRIEF via de website of via info@rldv.be
VOLG ONS OP FACEBOOK /RegionaalLandschapdeVoorkempen & INSTAGRAM
/rldvoorkempen #beleefdevoorkempen

Fruit met pit
Zonder goede zorgen oogst je geen groot en lekker fruit. Wij namen dit voorjaar vier
openbare hoogstamfruitboomgaarden onder handen en vormden ze om tot echte
belevingsboomgaarden:
• oude, dode fruitbomen maakten plaats voor nieuwe streekeigen fruitbomen
• we plantten extra bomen bij
• vanop nieuwe zitbanken geniet je van de omgeving, infoborden vertellen je meer over de
fruitvarianten en kinderen zijn welkom om te komen spelen.

Haag, heg,
houtkant?

HAG
HEGGEEN
HOUTK
N
ANTEN

Onze brochure legt de
verschillen haarfijn uit.

EEN PRA

KTISCHE

GIDS

Raadpleeg via
www.rldv.be/publicaties

Pluk een stuk fruit tijdens het oogstseizoen. Struin rond, leer bij, zet je neer.
Kortom: geniet!

Waar vind je ze?

WATERCONSERVERING

• In Zoersel: aan de kerk van Halle-dorp, in de Handelslei 33 en in de Kerkstraat 38
• In Malle: aan het koetshuis van Domein de Renesse, Lierselei 28
Tijdens je bezoek ga je via de QR codes in deze boomgaarden op ontdekkingsreis in ons
culinair verleden! We brengen je smaakpapillen terug in de tijd met overheerlijke recepten
waarin vergeten vruchten de hoofdrol spelen.
We dagen je uit om in de keuken te duiken en onze historische recepten eens uit te
proberen. Toon jouw historisch gerechtje via sociale media #beleefdevoorkempen

Het belang van hemelwater opvangen, stockeren
en laten infiltreren in de bodem wordt groter. Via
verschillende projecten op het platteland dragen
wij als Regionaal Landschap ons steentje bij.

Maak je eigen
middeleeuwse
kweepeerlikeur

Check ze via www.rldv.be/projecten

Natte natuur
in de kijker

Benodigdheden
• 3 kweeperen
• 300 gram rietsuiker
• 2 kaneelstokjes
• 1 liter brandewijn

Zet de pot 2 á 3 maanden weg. Schud de pot regelmatig.
Zeef de likeur door een schone doek in schone flessen. Santé!

GOED GEPLUKT
Goedgeplukt.be brengt eigenaars van hoogstamboomgaarden in contact met mensen
die op zoek zijn naar plukvers fruit van eigen bodem. En die daarvoor bewust de boom
in willen. Niet alleen omdat dat een fijne activiteit is voor het hele gezin, maar ook
omdat ze daarmee ons waardevolle landschap helpen
beschermen en bewaren.

De Antitankgracht is een stukje militair erfgoed dat vandaag een unieke natuurverbinding
vormt tussen verschillende natuurgebieden. De otter liet zich hier al zien!
In de natuurlijke waterlopen Groot Schijn en de Kleine Nete vinden bijzondere vissen als
rivierdonderpad, beekprik en kleine modderkruiper hun thuis.
Niet alleen voor dieren, maar ook voor mensen
is het hier aangenaam vertoeven, met de fiets,
te paard, al joggend of met een paar stevige
wandelschoenen. Naast biodiversiteit en recreatie
heeft natte natuur ook grote meerwaarde om
onze landschappen klimaatrobuuster te maken.
Ze werken als een grote spons die in natte
periodes water kan vasthouden, en in droge
periodes weer kan afgeven. Met deze bufferende
functie helpen ze om risico’s op overstromingen
te beperken en zorgen ze er voor dat er in droge
periodes langer water beschikbaar blijft.

GROOT SCHIJN (©VILDA)

Bereiding
Schil de kweeperen en verwijder de pitten. Rasp ze. Doe de geraspte kweepeer
in een grote schone weckpot en voeg de suiker, kaneelstokjes en de brandewijn
toe. Sluit de pot goed af. Schud de pot even goed, zodat de suiker wat oplost.

Woon je in de buurt van de Antitankgracht, het Groot Schijn of de
Kleine Nete? Deze gebieden krijgen de komende tijd extra aandacht.
BRON: EETVERLEDEN.NL

2

De laatste jaren ondervinden we dat de klimaatverandering extreme
weersomstandigheden met zich meebrengt. Vlaanderen kampt vaker en vaker met
langdurige droogte of extreme hoeveelheden regen per m².

Langs het Groot Schijn start binnenkort het
Integraal Waterproject Groot Schijn. Hier willen we
tegen 2027 de ecologie drastisch verbeteren.

Om de landschappen langs deze waterlopen nog waardevoller te maken, zijn extra
inspanningen welkom: nieuwe bomenrijen of houtkanten aanplanten, storende
afrasteringen verwijderen, een poel aanleggen, …
Woon jij in de buurt van deze waterlopen, of heb je er eigendommen en wil je ook
een bijdrage leveren aan het landschap? Contacteer ons via info@rldv.be
www.goedgeplukt.be
LANDSCHAPSKRANT
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1000 bomen: Welke boom past in jouw tuin?

Zoete kers

Jacques Lebel

dubbel flip

• Licht- en warmteminnende boom
met witte bloei in het voorjaar
• Waardplant voor vlinders
• Oermoeder van de kersenbomen

• Sterke groeier
• Geschikt als compote- en bakappel,
ook om stroop van te maken
• Vlak na pluk ook dessertappel

•
•
•
•

Oud Belgisch perenras
Typisch aan boerderijen in provincie Antwerpen
Ideaal om zo te eten
Staat niet graag nat

WIN WIN WIN

Win een boom naar keuze uit het 1000 bomen assortiment. We verloten 10 bomen onder
de deelnemers. Waag je kans via www.rldv.be/wedstrijd

Dit is een greep uit de 21 verschillende soorten uit de samenaankoop.
Ontdek het hele assortiment op www.rldv.be/projecten/1000-bomen

MET ZWALUWEN
ZOMERT HET ALTIJD
NET IETS MEER

Biodiversiteitsideeën
voor de boer

Ieder jaar kondigt de terugkeer van de zwaluwen in ons land een nieuwe lente aan. Ze
scheren over velden en langs daken op zoek naar insecten en nestgelegenheid. Die vinden
ze minder en minder én ze moeten er meer moeite voor doen.
Jij kan hen helpen!
• Lok insecten naar je tuin door voldoende en gevarieerde beplanting te voorzien.
• Tel in de maand juni zwaluwnesten en geef hun locatie door. Jonge zwaluwen zitten in
juni nog in hun nest, maar kijken al nieuwsgierig naar buiten. Wij onderzoeken of we op
deze locaties extra nestkasten kunnen hangen en monitoren de dieren.
• Laat bestaande zwaluwnesten hangen. Zwaluwen gebruiken 80% van hun nesten
opnieuw. Zo besparen ze tijd en energie.

Bestel gratis kunstnesten en mestplankjes!

WWW.RLDV.BE

Voordelen voor de boer? Rolklaver
houdt stikstof vast en heeft een diepe
penwortel die bodemverdichting
tegengaat.

)

... de oeverzwaluw zijn gang graaft door
steile oevers van beken en rivieren.
Door het verdwijnen van natuurlijke oevers
nemen ze vaak hun intrek in (tijdelijke)
zandheuvels. Ze kunnen die locaties in de
loop van 1 weekend helemaal innemen.

Rolklaver is interessant voor de kievit.
Bij late inzaai in oktober staat de teelt
nog open in het vroege voorjaar. De
kievit kan hierin nesten, kuikens vinden
direct voedsel via insecten die op de
klaver in bloei afkomen.

DA

Wist je dat...
...huiszwaluwen niet zo trouw zijn aan hun
partner. Een mislukte broedpoging is al
genoeg om van partner te wisselen.

Veldbonen en luzerne zijn in
trek bij patrijzen en gorzen.
Hun hoog eiwitgehalte maakt
hen interessant voor de boer als
krachtvoervervangers.

BOERENZWALUW (©VILDA)

Denk jij dat jouw huis, stal, schuur, loods of schoolgebouw de ideale plek is voor een
zwaluwenkolonie? Contacteer ons via info@rldv.be

Verschillende gewassen leveren een bijdrage aan de biodiversiteit én bezitten een
goede productiefactor. Wil jij als landbouwer het landschap en de biodiversiteit een
handje helpen, zaai een van deze gewassen in en contacteer ons voor advies.
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Deze oproep past binnen het project 'geïntegreerd faunaplan'.
Via onze website raadpleeg je de vergoedingen voor soortenbescherming
voor nieuwe beheerovereenkomsten vanaf 2023.

LANDSCHAPSKRANT
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(H)Oogverblindend landschap
ONTDEK HET OPEN LANDSCHAP IN ACHTERBROEK (KALMTHOUT)

83

Wandelknooppunt

83

1

Het open landbouwlandschap met haar
iconische bomenrijen ligt verscholen achter
de woonlinten van Achterbroek.

2

Even tijd? Ga een kijkje nemen in het gebied
Wolfsheuvel!

3

Herken je de oude melkerij van Achterbroek
nog aan haar toren?

4

De melkautomaat van het Kruisbos: heerlijk
verse melk voor de lekkerste pudding na je
wandeling.

5

Rust even lekker uit aan het
observatiepunt. Van hieruit kijk je richting
Achterbroek. De knotbomen zijn erg
kenmerkend voor dit landschap.

6

Kleine hoekjes ‘bos’ in dit open landschap
geven weer dat het er hier ooit anders uit
zag. Door de ruilverkaveling ontstonden
restjes grond, die nu samen met de
gemeenten beheerd worden.

7

Het open landschap van de Noorderkempen
geeft je onverwachte vergezichten. Zie je in
de verte de Bakkersmolen van Wildert?

Wandelroute
Verharde ondergrond
Onverharde ondergrond
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Met dank aan Toerisme Provincie Antwerpen ©2022 | Nadruk of aanpassing onder gelijk welke vorm
is verboden | Kaartontwerp TPA & Elke Feusels | www.provincieantwerpen.be | Voor verbeteringen en
suggesties op de routes en de bewegwijzering: www.routedokter.be | Bronvermelding OSM:
Bron: © OpenStreetMap contributors” - CC-BY-SA Licentie (www.openstreetmap.org/copyright)

Voor de bouw van de vier observatiepunten timmerden 26 studenten
van Thomas More Hogeschool wekenlang aan een stuk. De nieuwe
uitkijkplekken tillen het landschap letterlijk en figuurlijk naar een hoger
niveau. Door het landschapsverhaal beter te leren kennen, versterk je
je landschapsidentiteit. Ontdek onze nieuwe fiets- en wandellussen, de
educatieve pakketten én de observatiepunten.
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www.rldv.be/beleven/hoogverblindend-landschap
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WORD LANDSCHAPSGIDS! Zin om ons vrijwilligersteam te versterken?
Neem contact op via info@rldv.be

Maak een selfie op een van
de vier observatiepunten,
post die via social media met
#beleefdevoorkempen.
De eerste 50 mensen krijgen
de strip ‘De Beestige Brug’ van
Suske en Wiske toegestuurd!

LANDSCHAPSKRANT
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TREK EROP UIT LANGS DE ANTITANKGRACHT IN BRASSCHAAT
Vertrek aan de parking van rust- en verzorgingstehuis De Mick (Paepestraat, Brasschaat).
Van daaruit zie je de eeuwenoude hoeve al pronken in het landschap. Als je straks aan de
Antitankgracht wandelt, kan je ze niet missen.
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Van aan de Antitankgracht steek je eenvoudig door naar park De Mik. De vernieuwde vijver helpt dieren
makkelijk in en uit het water via haar schuine oevers en speciale trapjes. Ga zeker ook eens langs de
gevlochten beukenhaag, uniek in Vlaanderen. Check deze wandelroute op www.rldv.be/beleven
In de maand september bezoek je op Kinderboerderij Mikerf de otterexpo.
Weet jij hoe de otter slaapt? Wat hij eet? Hoe zijn uitwerpselen ruiken?
Ontdek het allemaal in de expo!
www.rldv.be/agenda
IN
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GEVLOCHTEN HAAG, PARK BRASSCHAAT

OT T E R T

Speelgroen
De laatste jaren zetten we ons actief in om enkele speelplekjes in de Voorkempen om
te vormen of in te richten naar speelnatuur. Speelnatuur? Dat is lekker buiten spelen
op een plekje dat werd ingericht met natuurlijke elementen: bomen, hagen, struiken,
speelheuvels, takkenrillen en droge grachten! Het is niet alleen supertof en avontuurlijk,
kinderen worden er ook gezonder van!
Kampen bouwen, in bomen klimmen, beestjes zoeken tussen de bladeren, gewoon
ravotten tussen de bomen. Kinderen moeten de kans krijgen om spelenderwijs om te gaan
met de natuur, te voelen en te proeven... In een verstedelijkte gebied als Vlaanderen zijn
de plaatsen waar kinderen zich volledig kunnen uitleven in de natuur beperkt. Daarom
houden we bij de inrichting en opwaardering van speelzones en speelplaatsen rekening
met een natuurlijkere inrichting.
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Buurtstroom
Aan de kiosk van het Zoerselbos kronkelt de Risschotse loop door het landschap.
Hier maakten we de waterloop beter toegankelijk voor het publiek. Je vindt er
nu avontuurlijke speelelementen met stelten en loopbalken over de gracht, een
bijenhotel en nestkasten voor vogels en vleermuizen.
Hier start ook een korte educatieve natuurwandeling, ideaal voor jonge stappertjes.
Zoek tijdens de wandeling naar verborgen houten dierenbeelden en kom meer te
weten over de dieren die hier leven.
Op zaterdagnamiddag 1 oktober
nodigen we jonge bosverkenners
uit voor een belevingsnamiddag.
Schrijf je jonge rakker in
op www.rldv.be/agenda
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Vind je mij?
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We veranderen het terrein met de bedoeling om meer speluitdagingen
en meer natuur toe te laten. Kinderen ontwikkelen een beter en
creatiever spel. Dikwijls worden er nieuwe mogelijkheden geschapen
met een spel van zon en schaduw, openheid en beschutting. Tegelijk is
het een mooie kans voor tof contact met buren of ouders.
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SPEELPLEK, LICHT VLIEGWEZENLAAN, BRASSCHAAT
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Check onze laatste realisatie aan het Zoerselbos (kruispunt Hallebaan en
Antwerpsedreef). Dit plekje past binnen ‘Buurtstroom’. Overstromingsgebieden
geven ruimte aan water en houden zo onze voeten en huizen droog. Met
dit project hebben de regionale landschappen en Provincie Antwerpen een
waterdicht plan voor 6 overstromingsgebieden die bruisen van leven!

WWW.RLDV.BE
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EEN SCHAT AAN INFO,
MISSCHIEN OOK OVER JOUW PAND
In Wijnegem bouwden we het voorbije jaar
verder aan de Inventaris Bouwkundig Erfgoed
Voorkempen. Deze regionale inventaris wil het
gebouwde erfgoed van de streek systematisch
in kaart brengen. Dat is niet alleen een goede
zaak voor de betrokken gemeenten, die zo
een instrument in handen krijgen voor een
gefundeerd erfgoedbeleid. Ook voor eigenaars
van de onderzochte gebouwen is het leuk nieuws:
zij kunnen in de inventarisfiches een schat aan
informatie over hun pand of buurt terugvinden.
Het project in Wijnegem omvatte het gedeelte van
de Turnhoutsebaan van het marktplein tot aan
Krabbershoek en onthulde heel wat onbekende
pareltjes. Wie het voelt kriebelen om op ontdekking
te gaan, kan eens op zoek naar de historische
ophangpunten van de trambovenleiding die vanaf
1925 in het straatbeeld verschenen, en die nog op
meerdere gevels bewaard zijn.
OL S
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Misschien ben je ze al tegenkomen: de kentekens Waardevol
Voorkempens Erfgoed duiken
stilaan op in het straatbeeld.
We zetten de niet beschermde
erfgoedpareltjes in de kijker en
laten voorbijgangers en geïnteresseerden
kennismaken met uitzonderlijke gebouwen,
eeuwenoude kasseiwegen, waardevolle
beplantingen, merkwaardige kapelletjes…
Onze boodschap: trek erop uit en laat je
verrassen!

Jong bloed in team erfgoed
Woon jij in de Voorkempen en heb jij bouwkundig advies nodig? Daar zorgen Elisa, Bhumi en Dieuwertje voor.
Leer de mensen achter het advies kennen via www.erfgoedvoorkempen.be

Tip: Binnenkort valt er in Schilde heel wat
“nieuw” Waardevol Voorkempens Erfgoed
te ontdekken.

'Niet van Gisteren', erfgoed in handen
van een nieuwe generatie
EVA, MONIQUE EN FRANS BUELLENS, AL IN 2005 IN STABROEK

het Belgische trekpaard
In een videoreeks portretteren we een aantal
markante figuren uit de Voorkempen om hun
verhaal voor de toekomst te bewaren. De oudere
generatie weet als geen ander hoe het er vroeger
aan toeging. Een van de verhalen is dat van de
familie Buellens uit Millegem, fokkers van het
Belgische trekpaard.
Frans gaf de familietraditie en kennis met trots door
aan kleindochter Eva. Zijn dochter Monique vertelt,

LANDSCHAPSKRANT

als schakel tussen de twee generaties, over hun liefde
voor het Belgisch trekpaard en het belang van aandacht
voor dit immaterieel erfgoed op vier benen.
Hoe was het om op te groeien tussen de trekpaarden?
Monique: In 1964 kregen we onze eerste tractor. Die
mocht enkel het erf opkomen op voorwaarde dat er altijd
minstens één trekpaard actief bleef op de boerderij.
Ik hield van jongs af van die paarden en was altijd mee
buiten met mijn vader en grootvader. Vanaf mijn zes jaar
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Open Monumentendag
zondag 11 september 2022

Dit jaar staat het thema duurzaamheid centraal: denk aan renovatie, herbestemming,
omgeving en gemeenschapsvormend.

Lillo en Zandvliet
Wil je graag eens terugreizen in de tijd, bijvoorbeeld naar
de 17de eeuw of droom je ervan om eens een kijkje te
nemen in de toekomst? Dat kan op Open Monumentendag
in Lillo. Hier wordt Virtua-Fort voorgesteld en kan
je dankzij Virtual Reality door het 17de-eeuwse en
toekomstige Lillo wandelen. Je kan er verschillende
gebouwen bezoeken, het masterplan ontdekken, je laten
rondleiden door een gids.
Wist je dat Zandvliet dit jaar haar vierhonderdste
verjaardag als versterkte stad viert? Deze verjaardag
laat Zandvliet niet ongezien voorbijgaan. Kom naar de
tentoonstelling met reproducties van oude kaarten, volg
een lezing over de geschiedenis van de vestingstad, wandel
mee met de gids of ga zelf op verkenning met de nieuwe
wandelbrochure. Lillo en Zandvliet zullen bruisen en
getuigen op Open Monumentendag. Niet twijfelen, komen!
Eind augustus vind je het programma op
www.openmonumentendagantwerpen.be

Fort Lillo
Zondag 2 oktober kan je alle troeven van Lillo-Fort nog eens komen ontdekken: bezoek molen
De Eenhoorn en het Poldermuseum, geniet van voorstellingen in de Sint-Benedictuskerk en het
Kruitmagazijn, ga op wandel met Natuurpunt, maak een tijdreis met virtual reality, bezoek de
lokale horeca en steek de Schelde over met De Waterbus.

'T Engels kamp in Emblem
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Tijdens de Koude Oorlog besliste de NATO dat de Kempen
een uitgelezen regio was voor militaire bases. Tussen
1950 en 1952 werden alle afspraken tussen het Britse
leger en de Belgische overheid op papier gezet.
Bezoek kamp A tijdens Open Monumentendag met een
gids. Schrijf je in via www.ranst.be/omd

ging ik met mijn vader mee naar de prijskampen. Ik wilde
er nooit eentje missen.
Wanneer werd je je bewust dat het Belgische trekpaard
een uitstervend ras is?
Monique: Vanaf de jaren ’80 begon het aantal geboortes
van de veulens heel sterk te dalen. Die afname had zich
al ingezet vanaf de tweede wereldoorlog maar werd dan
groter en groter. De mechanisatie van de landbouw was
de grootste motor achter deze daling. Die vond al plaats
in de jaren ’60 maar oudere boeren bleven in die tijd trouw
aan landbewerking met trekpaarden. Toen die generatie
stopte, werd er nagenoeg niets meer van arbeid verricht
met trekpaarden. Toen hun nut als werkkracht wegviel,
daalde de fok natuurlijk drastisch. Die trend is nog altijd
bezig. De meeste veulens worden nu in Oost-Vlaanderen
geboren. Vorig jaar waren dat er 200. In onze provincie
waren het er een magere 62.

WWW.RLDV.BE

Op dit moment zijn er nog maar 84 actieve fokkers. Er
wordt wel sterk ingezet op de promotie van het ras en
de ondersteuning van jonge fokkers via de vereniging
Trekpaard Jeugd. Maar het fokken moet ook een beetje
‘in je bloed’ zitten. Als je niet de kennis, de grond en
de stalling van thuis uit hebt meegekregen, is het niet
evident om als fokker aan de slag te gaan. Je kan veel
leren maar een groot stuk zit echt ‘in je genen’.
Welke dromen koester je voor het Belgische trekpaard?
Monique: Mijn grote hoop is natuurlijk dat het Belgisch
trekpaard kan blijven bestaan en dat het aantal geboortes
van gezonde en goed gefokte veulens opnieuw stijgt.
Ik zie bij fokkers alvast een verschuiving in mentaliteit.
Terwijl fokkers vroegen eerder afgeschermd werkten,
zien ze nu ook de sociale en symbolische waarde van
hun fokproducten als immaterieel erfgoed. Meer en
meer fokkers zijn bereid om bezoekers te ontvangen of

TREKPAARD VOOR HET KERKJE VAN MILLEGEM (RANST)

rondleidingen te geven aan klasjes. Het zijn kleine
dingen maar het geeft allemaal wel weer (nieuwe)
belangstelling voor het Belgische trekpaard.
Ontdek de reportage op
www.erfgoedvoorkempen.be
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Essen

Kalmthout

… 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.

Wuustwezel

Berendrecht
Zandvliet Stabroek
Brecht
Kapellen
Lillo
Brasschaat

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.

Malle

Ekeren
Merksem

Schoten
SCHILDE

WIJnegem
DeurNE
Wommelgem
Ranst

Voorzitter Jan De Haes & Coördinator Ines Van Limbergen

agenda

Zoersel

Zandhoven

f
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n
i
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10 juli & 14 augustus
Open Fortnamiddag • check ‘Fort Oelegem’ op
alle (zomer)activiteiten in het fort

Hoogstraten

uitinvlaanderen.be voor

Alle activiteiten:
www.rldv.be/agenda

11 september
Open Monumentendag •

www.openmonumentendag.be

18 september
Dag van de landbouw • www.dagvandelandbouw.be

25 september
Fruithappening Nationale Boomgaardenstichting in domein de Renesse:
expo van 800 hoogstamappel en –peervariëteiten

8

zaterdag 1 oktober
Buurtstroom: educatieve wandeling voor kinderen •

www.rldv.be/agenda

2 oktober
400 jaar Zandvliet •

www.vrijetijdscentrumdeschelde.be

9 - 16 oktober
Week van het bos •

www.weekvanhetbos.be

15 en 16 oktober
Dag van de trage weg: vier mee 20 jaar trage wegen •

www.dagvandetrageweg.be

19 november
Afhaaldag 1000 bomen actie •

www.rldv.be/agenda

10 december
Cursus houtkantenbeheer • www.rldv.be/agenda

9 februari 2023
Cursus haagvlechten •

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

www.rldv.be/agenda

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
03 312 87 11
info@rldv.be
www.rldv.be

OPLAGE
166 000 ex
REDACTIE
Regionaal Landschap de Voorkempen

FINANCIËLE STEUN
Regionaal Landschap de Voorkempen 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.

LAY-OUT
Nadruk.be
DRUK
Gijsemberg, gedrukt met biologische
inkten op FSC- gecertificeerd papier
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