
PROVINCIALE LANDSCHAPSDAG 2021 

3 LANDSCHAPPEN IN DE KIJKER 
EEN TERUG- EN VOORUITBLIK

Koloniën van Weldadigheid – Werelderfgoed sinds 2021!

Kempense Heuvelrug, een slapende reus werd wakker 

De Schijnvallei, een dynamisch landschap

Dinsdag 23 november 2021 / Auditorium, Provinciehuis Antwerpen
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PROGRAMMA

8u30 Onthaal

9u00 Welkom 
 Jan De Haes, gedeputeerde voor Milieu en Natuur

9u10–10u10 Koloniën van Weldadigheid -  Werelderfgoed sinds 2021!

9u10–9u30 Van afschaffing van de wet op de landloperij tot Unescowerelderfgoed
  Philippe De Backer, directeur Kempens Landschap

9u30–9u50 Het UNESCO Werelderfgoedlabel als hefboom voor zorgzame toeristische  
 ontwikkeling, Kansen en uitdagingen voor de Koloniën van Weldadigheid
 Geertje Bernaerts, Karavansera

9u50–10u10 Vele kleintjes maken een mooi geheel: Hoe plattelandssubsidies bijdroegen  
 aan de ontwikkeling van Merksplas en Wortel kolonie en nog altijd doen…
 Tinne Van Looy, Adviseur Platteland, dienst Platteland

10u10–10u20 Pauze

10u20–11u20 Kempense Heuvelrug, een slapende reus werd wakker

10u20–10u50 Kempense Heuvelrug en valleien: met een landschapsbiografie werken aan  
 landschap, erfgoed en beleving.
 Els Oostvogels, Projectleider Landschap en Erfgoed bij Regionaal Landschap   
 Kleine en Grote Nete

10u50–11u05 Blijven graven: de Heuvelrug geeft haar geheimen prijs, van de steentijd tot  
 de Tweede Wereldoorlog.
 Jef Van Doninck, Erfgoedconsulent Onroerend Erfgoed bij de IOED Erfgoed   
 Noorderkempen

11u05–11u20 Een inclusief verhaal: burgerwetenschappers,        
 landschapsgidsen en Oude Belgen op de Kempense Heuvelrug.
 Jos Gysels, Landschapsgids bij Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete

11u20–11u30 Pauze

11u30–12u30 De Schijnvallei, een dynamisch landschap

11u30–11u50 Meanderend door de tijd. 
 Joke Bungeneers, diensthoofd Erfgoed

11u50–12u10 Rivierenhof en Vrieselhof: herstel van natte natuur in twee historische   
 domeinen. 
 Peter Verdyck, directeur Provinciale Groendomeinen regio      
 Antwerpen

12u10–12u30 Het gebiedsprogramma Groen Kruis: een groene corridor in de Antwerpse  
 rand. 
 Justine Fierens, gebiedscoördinator dienst Gebiedsgericht Beleid

12u30 Conclusies
 Luk Lemmens, gedeputeerde voor Erfgoed

13u00–14u00 Lunch

Sinds 2010 zet de provincia-

le landschapsdag elk jaar een 

karakteristiek landschap uit de 

provincie in de kijker. Je leert 

het landschap van dichterbij 

kennen en kijkt er misschien 

met andere ogen naar. Hoe 

ontstond het landschap? Wat 

was de invloed van de mens? 

Tot welke historische, ecologi-

sche of andere waarden heeft 

dit geleid?

Dit jaar pakken we het echter 

anders aan. We blikken terug 

op en kijken vooruit naar de 

ontwikkeling van 3 belangrij-

ke landschappen die in 2012, 

2013 en 2014 de revue pas-

seerden. Zo hebben de Kolo-

nies sinds kort een erkenning 

als UNESCO-Werelderfgoed 

op zak. De “slapende reus”, 

die de Kempense Heuvelrug 

is, werd letterlijk wakker door 

gerichte landschapsprojecten. 

De Schijnvallei tenslotte be-

wijst steeds meer haar belang 

als blauw-groene corridor tus-

sen stad en rand. 
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PRAKTISCH

Wanneer

Dinsdag 23 november 2021
Van 8u30 tot 14u00.

Waar

Auditorium Provinciehuis Antwerpen
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen

INSCHRIJVEN

De studiedag is gratis. Het aantal plaatsen is 
beperkt tot 150 personen.

Gelieve ten laatste in te schrijven op 
15 november 2021. Dat kan via het online 
inschrijvingsformulier.

VERVOER

Het provinciehuis is goed bereikbaar met het 
openbaar vervoer. Meer informatie vind je via deze 
link.

MEER INFO

Hilde Gielen
hilde.gielen@provincieantwerpen.be
T 03 240 64 03

ORGANISATIE

De provinciale landschapsdag is een organisatie 
van de provincie Antwerpen: diensten Duurzaam 
Milieu- en Natuurbeleid, Erfgoed en Gebiedsge-
richt Beleid.
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https://docs.google.com/forms/d/13wNr3sZAawPPA1b_qE9D1TC837pNii3gKgZlMqu0unk/edit
https://www.provincieantwerpen.be/entiteit.html/nl/entiteiten/provinciaal/provincie-antwerpen/provincie-antwerpen-nieuw-provinciehuis
mailto:hilde.gielen@provincieantwerpen.be

