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WIE ZIJN WIJ?

Regionaal Landschap de Voorkempen (RLDV) is één van de 16 regionale landschappen in 
Vlaanderen en één van de vier regionale landschappen in de Provincie Antwerpen.

Regionaal Landschap de Voorkempen is een duurzaam interbestuurlijk 
samenwerkingsverband tussen overheden en gebruikers van de open ruimte (natuur-, 
landbouw-, erfgoed-, toeristische organisaties, jacht en private landeigenaren). Als regionaal 
landschap werken we intersectoraal op streekniveau en zoeken we voortdurend naar een 
optimale afstemming en samenwerkingsmogelijkheden tussen het gemeentelijk, provinciaal, 
Vlaams en Europees beleid. (cfr. statuten)

De vereniging heeft tot doel het samenbrengen van doelen, initiatieven en actoren rond 
een integrale visie en aanpak van het landschap waarbij uitvoering wordt gegeven aan 
een ruimtelijk beleid om het natuurlijk, landschappelijk en (onroerend en cultureel) 
erfgoedpatrimonium te beschermen, te beheren, te ontwikkelen en te bevorderen.

De vereniging wil de toegankelijkheid van dit patrimonium op passende wijze stimuleren via 
toeristische, recreatieve en educatieve maatregelen om de socio-economische belangen van 
de streek te behouden en te versterken.

De initiatieven van het regionaal landschap zijn gericht op onder andere het bevorderen van 
het streekeigen karakter, de natuurrecreatie, het recreatief medegebruik, de natuureducatie, 
het draagvlak voor natuur en het geïntegreerd en gebiedsgericht beheer. Het regionaal 
landschap stimuleert en coördineert ook het beheer en de inrichting van terreinen en het 
herstel, de aanleg en de ontwikkeling van kleine landschapselementen.

WERKINGSGEBIED

Gelegen tussen stad en Kempen neemt de Voorkempen een unieke plaats in. Geografisch zijn 
er de typische kenmerken en een uitzonderlijke diversiteit aan overgangen. Met haar zandige 
gronden behoort de streek grotendeels tot de Kempen. Daarnaast kent het landschap van de 
Voorkempen ook enkele overgangszones: in Kapellen is er die van de kleigronden naar de 
polders. In Ranst heb je de overgang naar de groentestreek met zandleembodems.

VAN STAD NAAR OPEN RUIMTE

De Voorkempen is de overgang van 
het stedelijk gebied rond Antwerpen 
naar het open ruimtegebied van de 
Noorderkempen. Het is een typisch 
landschap dat zich laat kenmerken door 
zowel stedelijke als landelijke invloeden. 

Het boeiende spanningsveld tussen 
dat landelijke leven en de stedelijke 
dynamiek kenmerkt de regio al eeuwen 
en weerspiegelt zich in een opmerkelijk 
landschap. Dicht bij de stad is er een 
sterk verstedelijkte versnipperde regio 
met nog heel wat kleine en grotere park- 
en natuurgebieden.

In een tweede gordel rond de stad 
Antwerpen is er een bosrijke zone met 
park- en kasteeldomeinen, woonparken 
met typerend houtig erfgoed en heel wat 
militair erfgoed. 

Verder weg van de stad bevindt 
zich een meer open landschap met 
landbouwgebieden en uitgestrekte 
heidegebieden, beekvalleien en met de 
markante steilrand tussen Maas- en 
Scheldebekken. Het werkingsgebied 
wordt begrensd door enkele grotere 
beekvalleien zoals de Vallei van de 
Kleine Nete en Mark en Merkske. 

Voor een uitgebreide beschrijving van 
het werkingsgebied verwijzen we naar de 
erkenningsaanvraag voor de periode 2012-2018.
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INLEIDING

TERUGBLIK

Sinds de start in 2008 kaderen de acties van Regionaal Landschap de Voorkempen (RLDV) 
binnen de missie-visie-oefening en erkenning die uitgaat van de vier kernopdrachten 
zoals bepaald in het natuurdecreet: natuurbehoud en kleine landschapselementen (KLE’s), 
landschapszorg en streekidentiteit, natuurrecreatie en recreatief medegebruik en tenslotte: 
educatie en sensibilisatie.

De afgelopen tien jaar evolueerden de acties en projecten van kleine verspreide acties in 
het werkingsgebied naar een clustering van acties binnen specifieke gebieden. Een meer 
geïntegreerde gebiedsgerichte aanpak van projecten dringt zich op. Ook een gewijzigd 
beleidskader en ‘nieuwe’ thema’s zoals klimaat, ontharding, groen en gezondheid, loket 
onderhoud buitengebied, … betekenen nieuwe uitdagingen voor RLDV.

Die nieuwe uitdagingen gaat RLDV aan door de match tussen het Europese, het Vlaamse 
en het provinciale beleid en lokale of regionale initiatieven te maken en de link te leggen 
tussen diverse beleidsdomeinen en partners. Enkel een integrale aanpak zorgt immers voor 
een duurzame open ruimte met landschappen waar mensen zich mee verbonden kunnen 
voelen. Dankzij onze werking van onderuit gaan we voor draagvlak en realisatie en kunnen 
we landschappen ‘robuust’ maken, bestand tegen een stootje. In robuuste landschappen is er 
een zo groot mogelijk ecologisch evenwicht en speelt de natuur een belangrijke rol in onder 
andere CO2–opslag en waterbuffering.

EEN VAN DE 16 REGIONALE LANDSCHAPPEN

Regionaal Landschap de Voorkempen is één van de 16 regionale landschappen in 
Vlaanderen. Op Vlaams niveau werken de regionale landschappen aan hun toekomst in het 
‘VORL’: Vlaams overleg regionale landschappen. Naar aanleiding van de verkiezingen en 
nieuwe Vlaamse regering maakte het VORL een toekomstnota regionale landschappen op. 
De nota heeft een vertaalslag in elk regionaal landschap in Vlaanderen.

De regionale landschappen zetten in op vijf prioriteiten:
•  Veranker het organisatiemodel van de regionale landschappen
•  Maak robuuste landschappen één van de hoekstenen van het klimaatbeleid
•  Veranker het loket onderhoud buitengebied
•  Garandeer kwaliteitsvolle landschappen op lange termijn
•  Integreer natuur, erfgoed en landschapszorg

VOORUITBLIK

Het bestuur van RLDV besliste in 2019-2020 
om tijd te maken voor de opmaak van een 
toekomstnota voor de periode 2020-2030. 
Ter voorbereiding hiervan vond in 2018 vijf 
keer sectoroverleg plaats (landbouw, natuur, 
toerisme, jacht, gemeenten) om de noden en 
behoeften in kaart te brengen en dromen voor 
de streek te leren kennen. Met het team was er 
een planningsdag.

12 december 2019 werd een eerste versie van de 
toekomstnota goedgekeurd.

Bijkomend werd vanuit de provincie 
Antwerpen, het Agentschap voor Natuur 
en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij 
gevraagd om een ambitienota te maken 
met als doel uitvoering te geven aan de 
decretale taken en Vlaamse en provinciale 
beleidsdoelen die kaderen binnen de 
samenwerkingsovereenkomsten tussen de 
provincie, Agentschap Natuur en Bos en 
Vlaamse Landmaatschappij en het regionaal 
landschap voor de periode 2021-2026.

Deze ambitienota’s kwamen in 2020 tot 
stand. Met het bijhorende traject werd ook 
de toekomstnota 2020-2030 van RLDV 
verder verfijnd. Covid-19 beïnvloedde het 
overlegtraject in 2020 wel sterk. Een aantal 
geplande workshops werden geannuleerd en 
vervangen door bilateraal en online overleg. Met 
het team werden een aantal brainstormsessies 
georganiseerd.

Op basis van een ambitiekaart RLDV werd 
het traject opgestart. Dit traject liep van juni 
tot december 2020. De ambitiekaart werd 
verfijnd, ambitienota’s werden geschreven en 
goedgekeurd op de raad van bestuur van 11 
december 2020.

De bundeling van het hele traject resulteert 
in de toekomstnota 2020-2030 van Regionaal 
Landschap de Voorkempen.
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MISSIE EN VISIE 2020-2030

MISSIE

Wat willen we bereiken? 

Samen werken op maat van de streek 
aan een robuust landschap dat 
inspireert en voor verbondenheid zorgt 
voor nu en later.

VISIE

Hoe willen we dit bereiken? 

We bouwen bruggen tussen 
partners, sectoren en inwoners door 
intersectoraal en innovatief te werken 
en als platform te fungeren voor overleg 
tussen alle betrokken actoren. We 
gebruiken het landschap om mensen en 
doelstellingen te verbinden.

We laten mensen het landschap lezen 
en beleven: we benutten streekidentiteit 
van de Voorkempen als kracht tot 
‘ownership’ om de verbondenheid van 
inwoners met hun streek/landschap te 
versterken. 

We maken het landschap fysiek en 
mentaal toegankelijk en geven er waarde 
aan. We gebruiken hiervoor altijd de 
landschapsbenadering als krachtig 
instrument en houden rekening met de 
fysieke situatie van een gebied, de natuur 
en wat de mensen erin ondernemen en 
beleven.

We werken van draagvlak tot schop in 
de grond: Vanuit een bottom-up aanpak 
werken we integraal en geïntegreerd en 
vertalen zo het ruimtelijk beleid en de 
noden voor natuur, landschap en erfgoed 
in de praktijk. Van overleg, advies en 
plan tot concrete terreinrealisaties op 
maat van de eigenaar.

We laten tradities en nieuwe gebruiken 
elkaar inspireren door te zoeken naar 
innovatieve manieren en dragen zo ons 
steentje bij aan de streek van morgen 
met respect voor de streek van toen.
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... NAAR UITDAGINGEN EN AMBITIES

Regionaal Landschap de Voorkempen wil haar werking de komende 10 jaar verder 
uitbouwen en professionaliseren door invulling te geven aan 6 ambities:

AMBITIE 1: FUNGEREN 
ALS EEN REGIONAAL 
EXPERTISECENTRUM EN 
ADVIESLOKET VOOR 
EEN GEÏNTEGREERDE 
LANDSCHAPSWERKING
RLDV fungeert als een centraal 
aanspreekpunt voor EXTERNEN rond 
de thema’s natuur, landschap, landbouw, 
erfgoed en beleving en gaat naar een 
sterkere INTERNE werking op maat van 
een (groeiende) vzw.

AMBITIE 2: ROBUUSTE 
LANDSCHAPPEN VAN TOEN 
VOOR MORGEN
RLDV stimuleert een meer 
gebiedsgerichte en geïntegreerde 
aanpak van projecten en acties waarbij 
de landschapsbenadering als krachtig 
instrument aan de basis ligt. Daarmee 
kan het landschap van de streek efficiënt 
ingezet worden voor het opvangen 
van de klimaatverandering, verhogen 
van de biodiversiteit, duurzame 
voedselproductie en recreatie. RLDV 
helpt landschapsvisies op regionaal 
en lokaal niveau op te maken en uit te 
voeren.

AMBITIE 3: 
LANDSCHAPSKWALITEIT DOOR 
ONDERHOUD EN INRICHTING
RLDV werkt aan landschapskwaliteit 
door landschapsonderhoud, 
behoud en -inrichting van kleine 
landschapselementen die bijdragen aan 
de streekidentiteit, functionaliteit en 
beeldkwaliteit van de Voorkempen. De 
nodige aandacht gaat naar circulaire 
economie op het platteland.

AMBITIE 4: MEER 
VEERKRACHTIGE VERBONDEN 
NATUUR
RLDV zet in op functionele ecologische 
netwerken tussen natuurkernen i.f.v. 
klimaatadaptatie door het behoud en 
herstel van de fijnmazige groenblauwe 
verbindingen in het landschap en het 
tegengaan van versnippering. Extra 
aandacht gaat naar onze bron- en 
valleisystemen die we samen verder 
uitbouwen als ecologische corridors 
en klimaatbuffers tegen verdroging, 
overstromingen en erosie. RLDV 
helpt bij de realisatie van Europese, 
Vlaamse en provinciale natuurdoelen 
via soortbescherming en habitatherstel 
in samenwerking met lokale besturen, 
particulieren, beheerders, gebruikers en 
streekbewoners. Kansen voor agrarisch 
natuur- en waterbeheer worden benut.

AMBITIE 5: OP EN TOP 
BELEVING VOOR IEDEREEN
RLDV maakt het landschap fysiek 
toegankelijk en beleefbaar via 
activiteiten, trage wegen, recreatieve 
routes en onthaalplekken. RLDV 
laat mensen het landschap van de 
Voorkempen lezen en is ambassadeur 
voor landschapseducatie. RLDV zorgt 
voor ontharding en beleefbaar (zorg)
groen nabij scholen, zorginstellingen en 
woonbuurten. Inzetten van groen als 
medicijn.

AMBITIE 6: 
VOORKEMPENS 
ERFGOED OP 
EEN HOGER 
NIVEAU
RLDV streeft 
naar een integrale 
erfgoedwerking in de Voorkempen 
onder het label ‘Erfgoed Voorkempen’ 
verankerd binnen de werking van 
RLDV. RLDV investeert in de 
uitbreiding en versterking van de 
bestaande intergemeentelijke onroerend 
erfgoeddienst (IOED) waarbij gewerkt 
wordt rond 3 pijlers (archeologie, 
landschap en bouwkundig erfgoed). De 
kansen om een werking rond roerend en 
immaterieel erfgoed (ERFGOEDCEL) 
op te zetten worden benut.
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DOELEN BINNEN DE AMBITIES

AMBITIE 1: FUNGEREN ALS EEN REGIONAAL 
EXPERTISECENTRUM EN ADVIESLOKET VOOR EEN 
GEÏNTEGREERDE LANDSCHAPSWERKING

O.D.1.1 Naar een centraal aanspreekpunt voor EXTERNEN rond de thema’s 
natuur, landschap, erfgoed en beleving.

• RLDV is aanspreekpunt en bruggenbouwer en ondersteunt iedereen door te inspireren, 
exploreren, bewaren, participeren. Gemeenten, overheden, verenigingen vinden hun weg 
naar de organisatie voor haar inhoudelijke expertise en neutrale regisseursrol.

• Samenwerking en draagvlak blijven het uitgangspunt van de organisatie.
Een participatieve samenwerking met overheden (Vlaanderen, provincie en 
gemeentebesturen), middenveld, beheerders en eigenaren versterkt het lokaal netwerk op 
basis van een vertrouwensrelatie.

• In kaart brengen van zakelijke ondersteuningsmaatregelen voor lokale actoren en 
gemeenten. Dit doen we door op de hoogte te blijven van bestaande en nieuwe 
subsidiekanalen (gemeentelijk, provinciaal,Vlaams en Europees) maar ook door 
partnerschappen aan te gaan om zo win-winsituaties te creëren. Alternatieve 
financieringsmodellen zoals crowdfunding en streekfonds worden onderzocht.

• Onderzoek naar de mogelijkheden om het drietrapsmodel in de regio uit te rollen 
(Grenspark Kalmthoutse Heide als Nationaal Park, wat zijn mogelijke landschapsparken 
in de Voorkempen?, …)

• Optimaliseren van de samenwerking en afstemming met andere 
samenwerkingsverbanden die (nog) niet bestuursmatig verbonden zijn met RLDV 
en die actief zijn in de regio (IGEAN, Grenspark Kalmthoutse Heide, streekplatform 
Voorkempen, …).

• Een gerichte en vernieuwende communicatiestrategie afgestemd op de doelgroepen (*) 
zet het landschap van de Voorkempen en de organisatie op de kaart.

• RLDV werkt jaarlijks een vormingsaanbod uit voor professionelen en het ruime publiek.
• Uitdragen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) en vertalen naar concrete 

acties i.s.m. gemeenten en andere partners.

O.D 1.2 Naar een sterkere INTERNE werking op maat van een (groeiende) 
vzw door:

• Professionaliseren van het HR beleid van de vzw. 
• Het efficiënter maken van de boekhouding en (loon)administratie.
• Een professioneel team met complementaire expertises werkt strategisch aan de 

uitbouw van kennis over natuur, water, landschap, beleving en erfgoed in de streek. Het 
professionaliseren van de dienstverlening en het versterken van de eigen competenties 
zijn hierbij van belang. Kennisopbouw voor toekomstige uitdagingen als klimaat, water 
en stadsecologie vormen een nieuwe uitdaging voor het team.

• Ontwerpen van een nieuw intern afwegingskader voor nieuwe projecten passend binnen 
de toekomstnota 2020-2030.

• Streven naar financiële zekerheid door de sokkelfinanciering van RLDV te garanderen en 
waar mogelijk te verhogen. Aanhouden en versterken van de klaverbladfinanciering i.f.v. 
projectwerking.

• Structurele verankering van het unieke organisatiemodel waarin lokale en provinciale 
overheden samenwerken met actoren uit het buitengebied (interbestuurlijke 
samenwerking).

• Coördinatie en waarneming secretariaat van de projectvereniging Erfgoed Voorkempen.

AMBITIE 2: ROBUUSTE LANDSCHAPPEN VAN TOEN VOOR 
MORGEN

O.D 2.1 Stimuleren en/of opzetten van een meer gebiedsgerichte en
geïntegreerde aanpak van projecten en acties waarbij de 
landschapsbenadering als krachtig instrument aan de basis ligt. 

• Als lokaal verankerde neutrale regisseurs werken we van onderuit en met een integraal 
landschapsperspectief aan draagvlak voor gebiedsinitiatieven. We trekken of zijn partner 
in deze initiatieven. Op deze manier draagt RLDV haar steentje bij aan processen die 
zich in de open ruimte afspelen. 

• Op basis van landschappelijke dragers worden binnen het Regionaal Landschap de 
Voorkempen clusters/gebieden afgebakend. Binnen deze clusters/gebieden zullen 
deelgebieden, projecten en acties worden gerealiseerd die de ambities 2-3-4-5 en 
bijhorende operationele doelstellingen realiseren. 

• Onderzoek naar de mogelijkheden om het drietrapsmodel in de regio uit te rollen 
(Grenspark Kalmthoutse Heide als Nationaal Park, …) 

• Het maken van de match tussen het Europese, Vlaamse en provinciale beleid en lokale of 
regionale initiatieven. Linken tussen beleid en praktijk.
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AMBITIE 3: LANDSCHAPSKWALITEIT DOOR ONDERHOUD EN 
INRICHTING

O.D.3.1 Werken aan landschapskwaliteit door landschapsonderhoud.

De werking rond het achterstallig onderhoud van landschapselementen wordt de komende 
10 jaar uitgebreid naar regulier onderhoud. De focus ligt hier bij de gemeenten maar er 
wordt ook een aanbod voor particulieren uitgewerkt. 

• Naar een duurzaam laanbomenbeheer i.s.m. met de gemeenten binnen het 
parklandschap van de Voorkempen.

• Loket onderhoud buitengebied (LOB) uit de startblokken waarbij we gemeenten 
ontzorgen op vlak van onderhoud en zorg voor de vele landschapselementen 
(houtkanten, boomgaarden, heggen, bomenrijen, bermen, trage wegen,…) die net 
identiteit en waarde geven aan de Voorkempen. Waar mogelijk wordt een koppeling 
gemaakt met circulaire economie. Focus hierbij zal in het begin liggen op laanbomen, 
openbare hoogstamboomgaarden en trage wegen. Vanuit het LOB wordt de meest 
geschikte partner gezocht die het regulier beheer uitvoert (sociale economie, reguliere 
aannemer, agrobeheercentrum, …).

• Specifieke aandacht gaat naar het beheer van houtig erfgoed (monumentale bomen, 
dreven, …), de markante vennen op de steilrand tussen Maas- en Scheldebekken en de 
kleine landschapselementen (heggen, houtkanten, bomenrijen,…).

• Goedgeknot en Goedgeplukt als goedwerkende platforms in samenwerking met 
landschapsvrijwilligers. De mogelijkheden worden onderzocht om de werking rond 
landschapsbeheer met landschapsvrijwilligers uit te breiden.

O.D. 3.2 Een algemene landschapszorg die bijdraagt tot de open ruimte, 
          identiteit en beeldkwaliteit van de Voorkempen blijft een sterke   
 pijler.

• Algemene landschapszorg door de aanleg van nieuwe kleine landschapselementen 
(hoogstamboomgaarden, hagen, houtkanten, poelen, knotbomen, bomen,…) bij 
gemeenten, private eigenaars, landbouwers en natuurverenigingen. 

• Vanuit het project ‘van tuin tot erf naar landschap’ werd een methodiek ontwikkeld voor 
landschapsintegratie van paardenhouderijen, landbouwbedrijven en landelijke woningen 
in de open ruimte van de Noorderkempen. We streven ernaar om deze methodiek door 
te vertalen naar al onze gemeenten en ze om te zetten in concrete realisaties.

• Focuswerking op beschermde landschappen, dorpsgezichten, monumenten en 
erfgoedlandschappen door het begeleiden van gemeenten en eigenaren rond de 
opmaak van (geïntegreerde) beheersplannen erfgoed en het vertalen hiervan op terrein. 
Specifieke ondersteuning gaat naar eigenaren van parken en kasteeldomeinen.

• Organisatie van samenaankopen plantgoed in functie van concrete projecten. 
• Werken aan de beeldkwaliteit: het verwijderen van overbodige borden, constructies, ...

O.D. 3.3 Meer aandacht voor circulaire economie op het platteland.

• Ondersteunen van initiatieven rond korte keten op het platteland en multifunctionele 
stadslandbouw in de rand van Antwerpen.

• Oppikken van kansen rond biomassa uit landschapsbeheer.
• Bewust inzetten op nuttige toepassing van biomassa die vrijkomt bij landschapszorg en 

-inrichting. Knotters verwarmen hun huizen met hout. Slib uit poelen, verhakkeld hout 
en plagsel wordt organische stof voor landbouw.
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AMBITIE 4: MEER VERBONDEN NATUUR

O.D. 4.1 Inzetten op functionele ecologische netwerken i.f.v. klimaat-
adaptatie.
 
• Het begeleiden van kleinschalige natuurprojecten in samenwerking met gemeenten en 

eigenaren ter verbetering van de provinciaal prioritaire soorten en landschapsbeelden 
biodiversiteit.

• Het versterken van grote en kleine natuurverbindingen (groenblauwe netwerken) 
zoals de antitankgracht in samenwerking met lokale besturen, eigenaars, beheerders, 
gebruikers en streekbewoners.

• Kansen binnen beekvalleien detecteren en partner zijn in de realisatie van een 
veerkrachtig landschap. Denk aan de Vallei van Aa, Weerijsbeek, Vallei van Klein 
en Groot Schijn, Laarse beek, … De waterscheiding tussen Schelde en Maas verder 
optimaliseren als bron- en infiltratiezone.

O.D. 4.2 Europese natuurdoelen helpen realiseren bij eigenaren en 
gemeenten. 

• Mee instaan voor de uitvoering van soortbeschermingsprogramma`s (SBP) voor de 
vleermuizen, kamsalamander, heikikker, poelkikker, heivlinder, otter, bever, … 

• Herstellen en verder ontwikkelen van de typische habitats binnen de Speciale 
Beschermingszone (SBZ) binnen de NATURA 2000 gebieden op eigendommen van 
gemeenten en particulieren. Denk hierbij aan de Kalmthoutse heide, Schietvelden, 
Heesbossen, Het Blak, Kleine Nete en bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen. 

• Stimuleren, coördineren en/of opvolgen van (geïntegreerde) beheersplannen voor 
natuur. Het begeleiden van eigenaren bij premieaanvragen, draagvlak, communicatie en 
werkzaamheden.

O.D. 4.3 Ontsnipperen van wegen voor meer verbonden natuur.

Aanleg van faunapassages (boombruggen, faunatunnels, hopovers, …) op weloverwogen 
locaties en ecologisch advies verlenen bij de opmaak van verlichtingsplannen van gemeenten 
i.f.v. ontsnippering en tegengaan van lichtpollutie. 

O.D 4.4 Agrarisch water- en natuurbeheer op het platteland.

• Groepsaankoop van en adviesverlening rond fauna-akkers blijven aanbieden aan jagers, 
imkers, landbouwers, gemeenten en natuurverenigingen.

• Kansen detecteren om acties i.f.v. weidevogels in de gemeenten Kalmthout, Wuustwezel, 
Brecht en Hoogstraten op te zetten.

• Projecten rond natuurlijke plaagbestrijding en bestuiving (zwaluw, torenvalk, 
vleermuizen, bijen, …) stimuleren.

• Klimaatbuffering via o.a. waterconserveringsprojecten, kleine landschapselementen als 
watervangers en windbrekers.

• Aandacht voor organische stof ter bevordering van het bodemleven, waterbergend 
vermogen en CO2 opslag van de gronden.

• Inzet beheerovereenkomsten via samenwerking VLM en VLIF.
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AMBITIE 5: OP EN TOP BELEVING VOOR IEDEREEN

O.D.5.1 We maken het landschap fysiek toegankelijk.

We breiden de werking rond achterstallig onderhoud van landschapselementen de komende 
10 jaar uit naar regulier onderhoud. De focus ligt op het openbaar domein, maar we werken 
ook een aanbod voor particulieren uit. 

• Trage wegen in kaart brengen en visies uitwerken voor gemeenten binnen RLDV. Het 
oplossen van knelpunten en missing links binnen de clusters/deelgebieden van RLDV. 
Trage wegen als ecologische functionele belevingstrajecten inschakelen door natuur- en 
landschapsinrichting en onderhoud. Trage wegen leiden wandelaars en fietsers op een 
efficiënte, aangename en gezonde manier naar school, het werk of het centrum. 

• Het verhogen van de belevings- en natuurwaarden langs bestaande wandel- en 
fietsknooppunten en routes en nabij dorpskernen vanuit de filosofie ‘less is more’.

• Ontsluiten en herkenbaar maken van belevingsvolle (onthaal)plekken in de Voorkempen.
• Partners ondersteunen bij de opmaak van een toegankelijkheidsregeling. 

O.D. 5.2 Het landschap van de Voorkempen leesbaar maken door in te 
zetten op ambassadeurschap rond landschapseducatie. 

• We bieden een vormingsaanbod aan rond landschapseducatie en zoeken hiervoor 
samenwerking met andere gidsenorganisaties en partners. We bekijken hoe de 
methodiek van landschapseducatie diverse doelgroepen (van ruim publiek tot 
beleidsmakers) kan aanspreken. 

• We zoeken een partnerschap om de uitleendienst NME materiaal te beheren en 
promoten.

• We maken gebruik van het bestaande aanbod aan natuur- en milieueducatie in de regio 
(Vroente, VMPA,…) in concrete projecten en acties.

O.D. 5.3 #beleefdevoorkempen

• We betrekken bewoners en bezoekers van de Voorkempen bij het landschap door in te 
zetten op interactieve tools zoals digitale media. Op terrein zorgen we voor een optimale 
beleving, betrokkenheid en herkenbaarheid van het landschap door de inzet van de 
figuren Lenn en Lena en hun sidekicks. 

• Een fris aanbod van publieksactiviteiten waarbij samenwerking met actoren de basis 
vormt.

• Er wordt jaarlijks één groot publieksmoment georganiseerd, al dan niet gekoppeld aan 
een bestaand project. Andere meer kleinschalige publieksmomenten worden altijd aan 
lopende projecten of aan onze ambities gekoppeld.

• De diversiteit van de streek wordt altijd in de kijker gezet. Divers kan thematisch 
(fruit, hoven van playsantie, grensstreek, militair erfgoed, streekproducten, …) of op 
landschapsschaal (polder, parklandschap, open landbouwgebied van de Noorderkempen, 
…) zijn.

• Lokaal en/of ecologisch verantwoord en afgestemd op de juiste doelgroep is altijd het 
motto. De doelgroep gezinnen met kinderen krijgt speciale aandacht.

O.D. 5.4 Natuur en gezondheid als hefboom voor beleefbaar (zorg)groen

• Ondersteuning van scholen bij de vergroening en ontharding van speelomgevingen (o.a. 
MOS).

• Groen als verkoeling in een stedelijke omgeving. Vergroening van woonwijken en 
bedrijventerreinen met de koppeling aan meerdere functies zoals biodiversiteit, 
verkoeling en waterinfiltratie.

• Natuur dichtbij huis (natuur in je buurt, groenoases, wildernissen, speelgroen)
• Natuur en gezondheid als hefboom om de zorg van ‘binnen’ naar ‘buiten’ te brengen. 

De Voorkempen heeft een hele geschiedenis van oude sanatoria. De sanatoria zijn nu 
zorginstellingen gericht op de gebouwen maar nog wel omgeven door historisch park- en 
bosgebied die de laatste decennia niet of beperkt beheerd werden en zeer beperkt of niet 
toegankelijk zijn. Aan de hand van een aantal voorbeeldprojecten (De Mick, De Dennen, 
ZNA Joostens, …) werken we samen aan een geïntegreerde aanpak rond zorg, beleving, 
erfgoed en natuur op maat van zorginstellingen.

• Werken aan groen als medicijn door de ontwikkeling van sociaal, prikkelend, functioneel 
en aantrekkelijk groen. 
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AMBITIE 6: ERFGOED OP EEN HOGER NIVEAU 

O.D. 6.1 Naar een integrale erfgoedwerking in de 
Voorkempen 

Onder het label ‘Erfgoed Voorkempen’ bouwen we een integrale 
erfgoedwerking uit waarbij zowel onroerend als cultureel erfgoed nauw 
met elkaar verbonden zijn en verankerd binnen de werking van RLDV.  

Erfgoed Voorkempen is een ambassadeur voor erfgoed dat het lokale karakter versterkt. 
Erfgoed Voorkempen versterkt de lokale identiteit op basis van erfgoedexpertise, 
dynamische samenwerking en erfgoedbeleving. Erfgoed Voorkempen verbindt mensen en 
sectoren, lokale besturen en erfgoedactoren.

O.D. 6.2 Versterking van de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst

Investeren in de uitbreiding en versterking van de bestaande intergemeentelijke onroerend 
erfgoeddienst (IOED) en uitvoering van het beleidsplan IOED Voorkempen.

• Structureel, duurzaam en kwalitatief behoud, beheer en herbestemming loodst het 
bouwkundig erfgoed van de Voorkempen de toekomst in.

• Een integrale en geïntegreerde benadering van het gelaagde landschap als krachtig 
instrument voor behoud, beheer en herbestemming van het landschappelijk erfgoed.

• Waarderen van het archeologisch erfgoed vanuit een integrale en geïntegreerde werking 
brengt oude verhalen tot bij de mensen.

• Een dynamisch erfgoednetwerk waarin alle erfgoedactoren hun rol opnemen creëert 
slag- en draagkracht voor de lokale erfgoedwerking.

• Onroerend erfgoed inspireert, verdiept en verbindt.

O.D. 6.3 Cultureel erfgoedconvenant Voorkempen uit de startblokken

Begeleiding en coördinatie bij de opstart van de cultureel erfgoedconvenant (erfgoedcel) 
Erfgoed Voorkempen en uitvoering van het beleidsplan erfgoedcel Erfgoed Voorkempen.

• Erfgoedcel Voorkempen exploreert, brengt erfgoed(expertise) in kaart en geeft er waarde 
en betekenis aan.

• Een integraal, duurzaam en kwalitatief behoud en beheer vrijwaart het Voorkempens 
cultureel erfgoed voor de toekomst.

• Professionaliseren en verbreden van het werkveld creëert meer slag- en draagkracht 
voor de lokale erfgoedwerking. Erfgoed Voorkempen is een dynamisch erfgoednetwerk 
waarin alle erfgoedactoren privaat, professioneel en vrijwillig hun rol opnemen.

• Cultureel erfgoed inspireert, verdiept en verbindt.
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DE AMBITIEKAART IN EEN NOTENDOP

Het poldergebied is een uitzonderlijk 
landschap dat identiteit kreeg door de 
bodem. Het gaat om een traditioneel 
polderlandschap arm aan kleine 
landschapselementen, maar rijk 
aan weidse zichten en eeuwenoude 
historische dijken. Vruchtbare 
(landbouw)bodems werden gewonnen 
op de natuur door inpolderingen via 
onder andere dijken. In de polder wordt 
gewerkt. Het is een intensief gebruikt 
open landbouwgebied. 

Het karakter is ongepolijst, maar ook 
vitaal en authentiek. Aansluitend 
op andere poldergebieden in de 
Scheldevallei vertegenwoordigen 
de polders van Stabroek een 
belangrijke functie als broed- en 
overwinteringsgebied voor talrijke 
vogelsoorten en als leefgebied voor 
zoogdieren zoals vleermuizen. 

In de haven van Antwerpen loopt 
het project Havenland en ook het 
soortbeschermingsplan van de haven 
biedt kansen voor natuurherstel in de 
haven en de omliggende polders.

Dé uitdaging hier is de relatie haven, 
landbouw, natuur en mobiliteit.

• Speciale beschermingszones: De 
forten van Stabroek en Kapellen 
vallen onder  BE2100045 - 
Historische fortengordels van 
Antwerpen als vleermuizenhabitat, 
een deel van de polder ten zuiden 
van Stabroek valt onder BE2301336 
- Beneden-Schelde. BE2300222 - De 
Kuifeend is een vogelrichtlijngebied 
op de Rechterscheldeoever ten 
noorden van Antwerpen binnen het 
NMBS-rangeerstation Antwerpen 
Noord. De Kuifeend is een 
belangrijke broed-, pleister- en 
overwinteringsgebied voor (water)
vogels. Het vindt zijn oorsprong in 
de vroegere Antwerpse polder.

• Provinciaal prioritaire soorten (PPS) 
en soortbeschermingsprogramma`s: 
SBP bruine kiekendief, posteleinhoen 
en roerdomp. Voor de forten zijn 
vleermuizen, kamsalamander en 
kleine modderkruiper van belang.

GROEN KRUIS

Het 35 km² groot openruimtegebied ligt 
in de stadrand van Antwerpen. Het is 
de gemeenschappelijke groene ruimte 
voor een half miljoen mensen die er op 
10 minuten fietsafstand van wonen, in 
de volksmond ‘GruunRant’ genoemd en 
onderdeel van het werkingsgebied van 
Regionaal Landschap de Voorkempen. 

Het projectgebied kenmerkt zich 
vandaag door een versnipperde 
uitgestrekte open ruimte van circa 2.700 
ha met een aantal groene robuuste 
beboste ruimten zoals de Oude Landen, 
Fort van Merksem, Peerdsbos/Park 
van Brasschaat, Vorderstein, Calesberg, 
Park van Schoten, Stadspark De 
Bremweide, Ertbrugge, de Fortvlakte, 
Park Groot Schijn, Rivierenhof, Fort van 
Wommelgem, de valleien van de Grote 
Schijn en Klein Schijn, Laarse Beek en 
de Koude Beek, … 

De gebieden vormen een oostelijk 
parklandschap geënt op een aantal 
historische kasteeldomeinen en een 
aantal kenmerkende valleigebieden die 
het gebied doorsnijden. 

‘Groene vingers’ vanuit de 
randgemeenten strekken zich uit tot in 
het centrum van de stad. Uitdagingen 
in het gebied zijn: ontsnipperen en 
verbinden en het klimaat.

• Speciale beschermingszones: Delen 
van deze open ruimtegebieden zijn 
Vlaams verankerd als NATURA 
2000 netwerk. De Laarse Beek is 
een onderdeel van  BE2100017 
Bos-en heidegebieden ten oosten 
van Antwerpen. Het fort van 
Wommelgem valt onder BE2100045 
- Historische fortengordels van 
Antwerpen als vleermuizenhabitat. 

• Provinciaal prioritaire soorten 
en soortbeschermingsplannen: 
Vleermuizen zijn belangrijke 
soorten van de forten. De 
kleine modderkruiper en de 
rivierdonderpad zijn belangrijke 
soorten van het bovenstroomse 
gedeelte van de Laarse beek. Verder 
zijn de zwarte specht, ijsvogel, 
nachtegaal, matkop en bosbeekjuffer 
belangrijke provinciale soorten voor 
deze regio.

POLDERGEBIED EN HAVENLAND (SCHELDEVALLEI)
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De Kalmthoutse Heide ligt in het 
noordwesten van de Antwerpse 
Noorderkempen, tegen de Belgisch-
Nederlandse grens. Voor het 
natuurbehoud is dit gebied van 
uitzonderlijk belang omdat het een van 
de laatste echt uitgestrekte heidegebieden 
van Vlaanderen is. 

De Kalmthoutse Heide maakt deel uit 
van een groter grensoverschrijdend 
natuurgebied: grenspark De Zoom – 
Kalmthoutse Heide. Dat bijna 6.000 
hectare grote gebied is een waardevol 
overblijfsel van een ooit zeer uitgestrekt 
landschap van stuifzanden, heidevelden 
en veengebieden. In de overgangszone 
van heide naar loofbos komen zeldzame 
soorten zoals de boomleeuwerik en de 
gladde slang voor.

Ten oosten van de Kalmthoutse heide, 
op de militaire domeinen Klein en Groot 
Schietveld vinden we enkele van de 
best bewaarde stukken natte heide in 
Vlaanderen die belangrijk zijn voor het 
voortbestaan van typische heidesoorten 
zoals heideblauwtje en adder. Het 
Klein en Groot Schietveld zijn twee 
uitzonderlijk grote natuurgebieden die 

deel uitmaken van de groene gordel ten 
noorden van de stad Antwerpen. Langs 
de zuidrand van het Klein Schietveld 
loopt de antitankgracht. Verbindingen 
tussen de groene gebieden creëren, is een 
grote uitdaging en focus.  

• Speciale beschermingszones: 
BE2100015 - Kalmthoutse 
Heide en  BE2100016 - Klein en 
Groot Schietveld, De Maatjes, 
Wuustwezelheide.

• Provinciaal prioritaire soorten en 
soortbeschermingsprogramma: 
De SPB’s van de heivlinder, 
kamsalamander, poelkikker, 
rugstreeppad, heikikker, gladde 
slang en roerdomp zijn hier van 
belang. Daarnaast zijn de gebieden 
ook belangrijk voor onder andere 
boomleeuwerik, adder, zwarte 
specht, diverse vleermuizen, …

ANTITANKGRACHT

De antitankgracht is sinds 1994 het 
langste beschermd cultuurhistorisch 
landschap van Vlaanderen. Met 
haar 33 kilometer lengte vormt ze de 
ruggengraat van de Voorkempen. De 
gracht werd aangelegd als kunstmatige 
waterloop tussen het Albertkanaal en 
de Schelde met als doel Antwerpen te 
beschermen tegen een mogelijke Duitse 
tankaanval. Ze werd aangelegd tussen 
1937 en 1939. 

De antitankgracht ligt in de 
noordoostelijke rand van de stad 
Antwerpen en loopt door zeven 
gemeenten: Stabroek, Kapellen, 
Brasschaat, Schoten, Brecht, Schilde en 
Ranst. Ze vormt een belangrijke schakel 
tussen verschillende grote NATURA 
2000 gebieden. Daarbij verbindt het 
groenblauwe netwerk heel wat natuur- 
en bosgebieden rond de verstedelijkte 
regio Antwerpen. 

Het groenblauwe netwerk van de 
antitankgracht en zijn omgeving is van 
groot belang op Vlaams, provinciaal en 
regionaal niveau. Meervoudige belangen 
en partners worden aangesproken: 
erfgoed, natuur, landbouw, 
klimaatadaptatie, toerisme en recreatie. 
Fauna en flora maken gebruik van de 
corridorfunctie van de antitankgracht 
om te migreren tussen verschillende 
natuur- en bosgebieden.  

De versnippering door de aanwezige 
bebouwing, vele wegen en spoorweg 
vormt een zwaar knelpunt voor de 
antitankgracht en omliggende natuur- 
en bosgebieden: het zoeken naar 
methodieken om op regionale schaal te 
ontsnipperen is hier dé uitdaging.

• Speciale beschermingszones: Het 
Grenspark Kalmthoutse Heide wordt 
via de antitankgracht verbonden 
met Klein- en Groot Schietveld, de 
bossen en heiden ten oosten van 
Antwerpen en de vallei van de Kleine 
Nete; allen NATURA 2000 gebieden. 
De forten langs de antitankgracht 
maken onderdeel uit van BE2100045 
- Historische fortengordels van 
Antwerpen als vleermuizenhabitat.

• Provinciaal prioritaire soorten en 
soortbeschermingsprogramma`s: 
SBP`s van de otter, heivlinder, 
heikikker, poelkikker, heivlinder, 
vleermuizen en bruine eikenpage 
zijn hier van belang. In alle 
forten van de fortengordels rond 
Antwerpen overwinteren meer 
dan de helft van alle jaarlijks 
getelde vleermuizen in Vlaanderen. 
Voor de forten die deel uitmaken 
van het habitatrichtlijngebied 
komt dat neer op meer dan 4.000 
vleermuizen! Daaronder bevinden 
zich ook bedreigde soorten zoals 
de meervleermuis, de ingekorven 
vleermuis, de baard/Brandts 
vleermuis, de watervleermuis en 
de franjestaart. De waterlopen en 
fortgrachten in het gebied zijn ook 
belangrijk voor de kamsalamander 
en de kleine modderkruiper. 

GRENSPARK KALMTHOUTSE HEIDE – KLEIN SCHIETVELD – 
GROOT SCHIETVELD
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De bos- en heidegebieden ten oosten 
van Antwerpen bieden een prachtige 
mix van bossen, beekvalleien en heide 
Ze omvatten de oudste Kempische 
loofbossen en liggen verspreid over een 
brede strook van 14 deelgebieden in 18 
gemeenten. 

De meeste deelgebieden liggen in de 
Kempen, in het Centraal-Kempisch 
rivier- en duinendistrict. Die bevinden 
zich ten noorden van het valleigebied 
van de Kleine Nete en ten zuiden van 
Blak, Kievitsheide en Ekstergoor.

Er is een dicht netwerk van beken 
waaronder de Tappelbeek, de 
Molenbeek, Kleine beek, Laarse beek en 
Groot Schijn. In de brede valleien liggen 
duizenden vijvers die als visvijver of voor 
turfwinning gebruikt werden. 

Het gebied biedt een mooie mix 
van bossen, heidelandschappen en 
beekvalleien. De grote clusters aan 
natuurgebieden worden gevormd 
door de Schijnvallei, Drijhoeksbos, 
Molenbeek, Zoerselbos en de omgeving 
van het vliegveld van Malle. 

• Speciale beschermingszones: 
BE2100017 - Bos- en heidegebieden 
ten oosten van Antwerpen

• Provinciaal prioritaire soorten en 
soortbeschermingsprogramma`s: De 
belangrijke SBP`s voor deze gebieden 
zijn porseleinhoen, roerdomp, 
kamsalamander, poelkikker, 
heivlinder, otter, ... De beken zijn 
een belangrijke habitat voor de 
beekprik, kleine modderkruiper en 
rivierdonderpad.

Het open ruimtegebied van de 
Noorderkempen kenmerkt zich door een 
grootschalig open landbouwgebied, een 
kleiputtenlandschap met o.a. Kooldries 
Hoofsweer, Leeuwerk, … langsheen het 
kanaal Dessel-Schoten en een aantal 
natte natuurgebieden zoals de Maatjes.

Beekvalleien als de Weerijsbeek, Vallei 
van de Aa, Vallei van de Kleine Aa 
vertrekken vanuit de steilrand. 

Het beschermd landschap Brechtse 
heide verdient extra vermelding. Dat 
is het grootste beschermde landschap 
in de provincie Antwerpen: een 
actief landbouwgebied, maar ook een 
belangrijk verbindingsgebied tussen 
NATURA 2000 gebieden Groot 
Schietveld en de bossen ten oosten van 
Antwerpen. Het draagvlak natuur en 
landbouw en uitdagingen m.b.t. 

waterbuffering en bodembeheer 
vormen grote uitdagingen in het open 
ruimtegebied van de Noorderkempen.

• Speciale beschermingszones: 
kleiputten BE2100019 - Het 
Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en 
nabijgelegen kamsalamanderhabitats, 
Maatjes als onderdeel van BE2100016 
- Klein en Groot Schietveld, De 
Maatjes, Wuustwezelheide en 
Domein de Hees als onderdeel van 
BE2100020 - Heesbossen, Vallei 
van Marke en Merkske en Ringven 
met valleigronden langs de Heerlese 
Loop.

• Provinciaal prioritaire soorten en 
soortbeschermingsprogramma’s: 
SBP’s weidevogels, roerdomp, 
heikikker, kamsalamander en  
poelkikker.

BOSSEN EN HEIDEN TEN OOSTEN VAN ANTWERPEN OPEN RUIMTEGEBIED VAN DE NOORDERKEMPEN
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De vallei van de Mark en het kasteel 

van Hoogstraten nabij de grens is 
aangeduid als landschapsrelict. Als 
geheel kan het landschap, zoals we het 
nu waarnemen, worden gekarakteriseerd 
als een compartimentenlandschap van 
afwisselend open landbouwgronden en 
gesloten bospercelen, met oude dreven 
en bomenrijen. 

Het Merkske - een zijriviertje van de 
Mark - is een authentiek kronkelende 
beek. Ze vormt de natuurlijke grens 
tussen Nederland en België en tussen 
de Noorderkempen en Noord-Brabant.
Houtsingels en bramenwalletjes, 
bloemrijke graslanden, poelen, 
heischrale graslanden en heel veel zwarte 
elzen, die zo graag met hun voeten in het 
water staan, tooien het landschap. 

In het oosten van Wortel ligt het 
meer dan 400 hectare grote gebied 
Wortel-Kolonie. Ooit een kolonie 
voor landlopers, vandaag de stek voor 
tientallen soorten vogels, vleermuizen, 
insecten en andere bewoners. Statige 
bosdreven, open akkers, vennen, heide 
en graslanden wisselen elkaar af. 

• Speciale beschermingszones: 
BE2100020 - Heesbossen, Vallei 
van Mark en Merkske en Ringven 
met valleigronden langs de Heerlese 
Loop.

• Provinciaal prioritaire soorten en 
soortbeschermingsprogramma`s: 
De SBP`s van de poelkikker 
en kamsalamander zijn hier 
van belang. Het Merkske is een 
belangrijke habitat voor de kleine 
modderkruiper. De Mark is deels 
aangeduid als habitat type 3260.

De Kleine Nete - één van de zuiverste 
rivieren van Vlaanderen - stroomt van 
zijn brongebied in Retie tot de monding 
in de Benedennete in Lier door 12 
gemeenten. 

Regionaal Landschap de Voorkempen 
is betrokken bij een van de zes 
hefboomprojecten ‘Vallei van de Kleine 
Nete tussen Molternetebrug en Lier’. Dit 
betreft delen van de gemeenten Ranst en 
Zandhoven. 

Regionaal Landschap de Voorkempen 
werkt mee aan het toeristisch 
onthaalplan, zal habitatherstel in functie 
van het zomerklokje realiseren en extra 
waterbuffering creëren in samenwerking 
met de partners.

• Speciale beschermingszones: 
BE2100026 - Valleigebied van de 
Kleine Nete met brongebieden, 
moerassen en heiden, de Zegge en de 
Ronde Put.

• Provinciaal prioritaire soorten en 
soortbeschermingsprogramma`s: 
De SBP`s van de kwartelkoning, 
porseleinhoen en de roerdomp 
zijn belangrijk voor dit stuk van 
de kleine Nete. Het zomerklokje, 
moeraswederik en lange ereprijs zijn 
typische planten voor dit gebied. 
Verder maken o.a. de blauwborst, 
nachtegaal, ijsvogel, matkop en 
gekraagde roodstaart dankbaar 
gebruik van dit gebied.

VALLEI VAN DE MARK 
EN HET MERKSKE

VALLEI VAN DE KLEINE NETE
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BOOMGAARDEN-
LANDSCHAP VAN RANST

Het boomgaardenlandschap vormt dat 
unieke stukje landschap binnen het 
regionaal landschap dat de overgang 
vormt vanuit de Kempen met zijn 
zandbodems naar de groentestreek met 
zandleembodems. 

Die zandleembodems zijn 
enorm geschikt voor fruitkweek. 
Laagstamkwekerijen vormen mee het 
landschapsbeeld. Hier en daar vinden 
we nog restanten terug van een oude 
hoogstamboomgaard. Het Safipad, een 
oud treinspoor, vormt een markant 
landschapselement. Agrarische natuur 
en landschapsbeheer bieden hier kansen.

• Speciale beschermingszones: /
• Provinciaal prioritaire soorten en 

soortbeschermingsprogramma`s: 
steenuil en torenvalk.

FORTENGORDEL

Een apart vermelding verdient de 
fortengordel rond Antwerpen die voor 
een groot deel binnen de Voorkempen 
ligt en als het ware een ‘extra laag’ op 
de Voorkempen vormt. De forten zijn 
gebouwd als een gordel rond de stad 
omdat het de beste manier was om de 
stad te verdedigen. Ze verloren na de 
wereldoorlogen hun militaire functie. 

Door de stedelijke uitbreiding van 
Antwerpen verbrokkelden de gordels tot 
solitaire forten. De samenhang van de 
fortengordel ging verloren. De tientallen 
forten, schansen, bunkers en kleinere 
verdedigingswerken bepalen tot vandaag 
het uitzicht van de Antwerpse regio. 
Ze zijn van onschatbare waarde op het 
vlak van erfgoed, cultuur, natuur (SBP 
vleermuizen), recreatie en ruimtelijke 
ordening. 

• Speciale beschermingszones: De 
forten maken deel uit van BE2100045 
- Historische fortengordels van 
Antwerpen als vleermuizenhabitat.

• Provinciaal prioritaire soorten en 
soortbeschermingsprogramma’s: 
SBP vleermuizen, kamsalamander 
en kleine modderkruiper zijn 
belangrijke soorten.
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