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REGIONALE
LANDSCHAPPEN
IN VLAANDEREN
16 Regionale Landschappen in
Vlaanderen behouden en versterken
natuur, landschap, erfgoed, streekidentiteit en recreatie. We brengen
inwoners en partners samen rond
een wervend verhaal over natuur en
landschap dat inspireert en voor verbondenheid zorgt.

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 natuurvriendelijke inrichting van een perceel.
Ook over historisch waardevolle sites of
elementen zoals parken, veldkapellen, monumentale 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 ook
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 onze 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.
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FEITEN EN CIJFERS
Essen

Kengetallen Regionaal Landschap de Voorkempen
Kalmthout

Oppervlakte (ha)

68 114

Aantal inwoners

426 373

Inwoners per ha

6,55

Aantal gemeenten/districten

18

Effectieve leden vzw

67

Personeelsleden vzw (VTE)
Jaaromzet vzw (EURO)

10,6
€ 1 032 017

Berendrecht
Zandvliet
Lillo

Stabroek

Wuustwezel

Kapellen

Brecht
Brasschaat

Malle

Ekeren
Schoten

Schilde

Zoersel

Wijnegem
Zandhoven

Deurne
Ranst
Wommelgem

VLEERMUIZEN HOUDEN VAN
ERFGOED
3600 gram, dat is het gewicht aan insecten dat een grote vleermuis per jaar verorbert. Dat maakt ze
best wel waardevol in het ecosysteem. Toch hebben ze het moeilijk om te overleven omdat ze heel
gevoelig zijn aan verandering in hun omgeving en door hun trage voortplanting.
Daarom zijn alle vleermuizen en hun verblijfplaats beschermd.
De Voorkempen beschikt over heel wat troeven om ze te helpen.
Vleermuizen houden een winterslaap en doen dat graag in een vochtige omgeving met een constante temperatuur. De vele bunkers en forten in
onze regio zijn het ideale winterverblijf.
In de zomer trekken ze er graag op uit en
verblijven dan in spleten en holtes van oude
bomen of in kieren en gaten van gebouwen.
De kasteeldomeinen en parken met oude
gebouwen en oude bomen in de Voorkempen
zijn dan ook geliefd bij vleermuizen.
Regelmatig schakelen we experts in om er voor
te zorgen dat er in onze projecten ruimte is
voor vleermuizen.
In samenwerking met Erfgoed Voorkempen.
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1 VLEERMUIZEN THUIS!

3 VAN TUIN, NAAR ERF TOT
LANDSCHAP
Samen met de gemeenten Brecht,
Essen, Kalmthout en Wuustwezel
ontwikkelden we een nieuwe methodiek
om landbouwbedrijven beter te integreren
in het landschap. De methodiek is ook
hanteerbaar voor particulieren die landelijk
wonen. Tussen 2016 en 2018 werden 27
adviezen en plannen opgemaakt.

5 ZOMERPICKNICK

PARK WIJNEGEMHOF

7 KALMTHOUT VLINDERDORP

Samen met Toerisme Kalmthout en
de gemeente Kalmthout maakten we de
gemeente vlindervriendelijk.
Een fietsroute brengt je op 9 plekjes die
speciaal hiervoor werden aangelegd.

300 bezoekers bezochten op een heel
warme 5 augustus het park Wijnegemhof
om te picknicken, het hoogteparcours
te beklimmen, met een vlot te varen, te
wandelen of te luieren in de schaduw.

2 SPELEN, SPELEN, SPELEN, ...
De brochure kan je downloaden via www.rldevoorkempen.be.

13 MARKANTE VENNEN
Het herstel van een ven in Brecht past
binnen een groter geheel om vennen buiten
natuurgebieden beter te beheren en te
beschermen.

5875
6509

6 10 JAAR REGIONALE

Je kan nu zelf op zoek naar de geschiedenis
van de turf. De turfbelevingsbox, die we
samen met Brabants Landschap maakten,
bevat info, wandel- en fietsroutes.

8 DORP VOOR HUISZWALUWEN

11 OORLOGSHELDEN

24 kunstnesten voor huiszwaluwen
werden opgehangen bij een landbouwer in
Essen.

18ha fauna-akkers ingezaaid
14 TRAGE WEGEN IN ANTWERPEN
Samen met Trage Wegen vzw en
10-tallen vrijwilligers zetten we alle trage
wegen in de stad Antwerpen op de kaart. In
2019 werken we een visie uit voor de hele
stad.

LANDSCHAPPEN

Ruimte om te ravotten in de natuur, we
krijgen er niet genoeg van! We werkten
verder in Ekeren, openden een stoerwoud
in Essen en maakten plannen voor De
Dorens in Loenhout. In Brasschaat
kan je voortaan terecht aan de Licht
Vliegwezenlaan en ook de Dwergenbergen
in Zoersel groeide nog verder uit.

Paarden zie je overal in het landschap.
Vroeger werden ze gebruikt als werkkracht,
nu voor recreatie. Samen met 28
paardenbezitters gingen we van 2016 tot
2018 aan de slag om de weilanden een
natuurlijke en landschappelijk verantwoorde
inpassing te geven.

4

plekken nieuwe
speelnatuur

50

32

kunstnesten
voor
zwaluwen

fruitbomen
aangeplant

2530m² houtkanten, 870m hagen en heggen aangeplant

50

4 PAARDEN IN HET LANDSCHAP

Opening speelnatuur in Brasschaat

planten met het
label ‘plant van hier’
aangeplant

bomen en
struiken
aangeplant

Vleermuis in een bunker van het Wolvenbos

Bunkers, schansen, forten, oude bomen,
kerkzolders, ... In 2018 werden weer heel
wat verblijven voor vleermuizen ingericht in
samenwerking met verschillende partners.

10 TURFBELEVINGSBOX,
VERDWENEN VENEN

9 KASTEELDOMEIN UIT HET SLIB

280 ton slib werd er geruimd uit de
slotgracht van een kasteeldomein in Malle.
We ondersteunden de eigenaar met de
uitvoering van de werken en het aanvragen
van premies.

20 bijzondere bomen van meer dan 100
jaar oud werden samen met Erfgoed
Voorkempen als oorlogsheld in de kijker
gezet om het einde van WO I te herdenken.
12 LEREN OVER DE POLDER

Op 21 juni vierden de vier regionale
landschappen uit de provincie Antwerpen
hun tiende verjaardag samen met 150
partners en sympathisanten. Met sofababbels
en presentaties werd teruggeblikt, maar
ook vooruit gekeken naar hoe de regionale
landschappen ook de komende jaren hun
werk kunnen verder zetten.

15 ‘T BOOMKE
In samenwerking met Havenland deden
we het ‘Boomke’ herrijzen. Weliswaar een
stalen versie deze keer voorzien van een
gedicht.

10

boombruggen
opgehangen

9500
m
dreven

publieks- en
educatieve
activiteiten
georganiseerd

individuele
bezoekers op de
website

150000

aangeplant

Leerlingen van het PITO in Stabroek leren al
doende over het polderlandschap.

11572

7614

landschapskranten
verspreid

deelnemers aan activiteiten

675

160
knotbomen
beheerd

