in antwerpen

een inspiratiegids
voor toerisme en
recreatie in de
provincie antwerpen

slow
|slō|

It is not about
being lazy;
rather it is aimed
at getting more
out of what you do.

Slow is een revolutie n Een alternatief voor onze obsessie met fast n Als je het wat langzit overal: in ieder ontwerp, ieder object, iedere ruimte en in ieder beeld n Het inspireert
toepassen zoals je zelf wilt n Slow hekelt het snelle leven en het verdwijnen van lokale tradi-

zamer doet, zie je meer n Zie je ieder klein detail n Zoals slow motion in een film n Slow
lokale vaklui, lokale ontwerpers en lokale smaken n Het is een eindeloos idee dat je kunt
ties n Het verrijkt je ziel in een helse, drukke, waanzinnige wereld n Je leeft beter wat trager.
the slow manifesto: www.cubedtv.com

The World Institute of Slowness > Is het in onze supersnelle
wereld mogelijk om toch slow te leven? Kun je je job behouden? Je
gezin onderhouden? Betekent slow minder efficiënt? ✖ Slow gaat over
het juiste evenwicht. Tijd maken voor stilte, tijd om te plannen, tijd om
te observeren, tijd om te reflecteren, tijd om te zorgen, tijd voor vriendschap, tijd voor liefde… ✖ Dit verhoogt net je efficiëntie in plaats van ze
te verzwakken. ✖ In 1999 presenteerde The World Institute of Slowness
haar visie op een volledige “Slow Planet”. Nu is het een denktank voor de
“slow” revolutie. ✖ “The trouble with the rat race is that even if you win,
you’re still a rat.” [Lily Tomlin] www.theworldinstituteofslowness.com

Is slow traag? Het is
alvast trager dan wat
ons dagelijks wordt
opgedrongen. Want
onze samenleving is
gek van snel snel snel.
Snel reizen, snel eten,
snel leven…
Slow maakt onze
samenleving een
beetje trager en
daardoor ook
aangenamer. Het
herwaardeert
het lokale,
duurzame,
spirituele,
echte leven.
Slow is niet alleen
trager. Het is vooral
waarachtiger. Het
brengt je nader bij…
slow food, slow
culture, slow cities,
slow fashion, slow
travel en slow tourism.
slow-in-antwerpen.be

De Slow Beweging staat voor een
culturele omwenteling die ons leven
wil vertragen. Het begon allemaal
toen Carlo Petrini in 1986 protesteerde tegen de opening van een
McDonalds restaurant op de
Piazza di Spagna in Rome. Zo
ontstond de Slow Food
beweging als reactie op
Fast Food. Al vlug sloegen de
ideeën over naar andere terreinen,
zoals slow cities, slow travel en
slow design. De Slow Beweging is
niet georganiseerd en wordt niet
gecontroleerd door een centraal
organisme. www.slowfoodvlaanderen.be
http://www.slowfood.com

In de provincie Antwerpen hebben we
leidelijk aan meer in een “slow” concept
aanbod vooral richten op de individuele

in de provincie Antwerpen

Het toeristisch aanbod in de provincie
hebben onze kunststeden Antwerpen
zich op “ecologeren”, waarbij het lo-

in de provincie Antwerpen

heel wat kilometers routes voor zowel fietsers, wandelaars, als ruiters. Deze routes zullen we gegieten en ook nieuwe routes ontwikkelen. “Narrowcasting” wordt dan het doel. We zullen ons
wensen van mensen en groepen die een authentieke ervaring in onze provincie willen beleven.
De “kidsproof” route
Het Kindlint
De route van het toevallige geluk
Op stap met een local
De schatten van “slow” Antwerpen
De “slow motion” routes
Het Antwerps seizoen

Antwerpen zal zich altijd op de tegenstelling tussen de stad en het platteland situeren. We
en Mechelen en onze natuur in de Kempen en in het Scheldeland. Slow logies richt
gies zeer dicht aansluit bij de authentieke sfeer en beleving van de plaats waar je verblijft.
Slapen met een verhaal
Het broekzakbed
Logeren in het landschap
Logeren in uniek erfgoed

De verschillende parken en domeinen van de provincie Antwerpen hebben zowel een recreatief
als een groen karakter. Met een ‘slow‘ invulling van onze parken en domeinen willen we een
beleving creëren die echt past bij het karakter en de identiteit van ieder park en domein. Momenteel bestaan er in deze parken en domeinen al heel wat “slow” belevingen. Het is slechts een
kwestie van dit nog beter uit te bouwen en onder één aansprekende noemer te communiceren.

in de provincie Antwerpen
De provincie Antwerpen telt 1.100 kilometer
creëren als water integreren in een beleving.
er zuinig en verantwoord mee omspringen.

in de provincie Antwerpen
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Een park met een smoel
Eigen energie eerst
Het park met een Artist in Residence
Boer in ’t stad of op het platteland

waterlopen. Water is een ‘slow‘ ervaring op zich. Je kunt zowel beleving op en rond het water
Over water valt veel te vertellen en het is tevens een levensnoodzakelijk goed. We moeten
Waarom zou Antwerpen dan niet de enige waterprovincie in het binnenland kunnen worden?
De Futuraqua waterklassen
Dichter op het water
Verblijven op het water
De watermarkt
Antwerpse lido’s
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Als je hard
moet werken,
is de nood
aan vrije tijd
groot. En als je
de onheilsprofeten mag
geloven, zullen we harder
moeten werken, langer
moeten werken. Het zij zo.
Maar om hard en efficiënt
te kunnen werken zullen we
toch ook rustmomenten
moeten inbouwen, die ons
de zuurstof geven om er
weer tegenaan te gaan. Want
anders stressen we ons kapot.

“Slow”? Ja, we weten het: het
is een trend. En trends kunnen
even vlug verdwijnen als ze
ontstaan. Maar met “slow” ligt
dat volgens ons toch anders.
De nood aan vertraging in
onze supersnelle wereld is
nog nooit zo groot geweest.

De provincie
Antwerpen heeft
talrijke troeven op
het vlak van toerisme
en recreatie. We hebben
Toerisme, vrije tijd, recreatie.
Op reis gaan. De wereld
ontdekken. De natuur intrekken.
Dat zijn de leuke kanten van
het leven. De momenten
dat we tot rust komen, onze
batterijen opladen. Maar wat
gebeurt er?

Onze vrije
tijd wordt super
georganiseerd,
in tijdschema's
gedwongen. We hollen
van het ene moment dat we
niet mogen missen naar het
andere monument dat we
moeten zien. We bollen rond
in onze auto, ergeren ons in
de file, staan te wachten op
de luchthaven, sluiten ons
op in vakantiecomplexen…
Is daar iets mis mee? Nee.
Kan het anders? Ja.

onze gezellige kunststeden
Antwerpen en Mechelen.
Maar we hebben ook de
ongerepte natuur in onze
Kempen en in het Scheldeland.
Dat zijn kansen. En we
moeten daar niet flauw over
doen. Toerisme en recreatie
zijn ook goed voor onze
economie en tewerkstelling.
Tien jaar geleden al zorgde
het fietsknooppuntennetwerk
voor 1700 jobs. Mensen
kunnen aan de slag in onze
groendomeinen, bouwen de
toeristische infrastructuur,
horeca en logies zorgen
voor banen. We creëren
welvaart. Het loont dus om
daar in te investeren.

Maar het is ook logisch
dat we ons dan afvragen
welke richting we uit willen
met toerisme en recreatie
in onze provincie. Welke
waarden en toegevoegde
waarde willen we creëren?
Hoe zien we de toekomst
van toerisme en recreatie
in de provincie Antwerpen?
Daarom zijn we met dit
boek aan de slag gegaan.

Wij kiezen resoluut
voor de “slow”
van Antwerpen.

Terwijl de wereld een
groot dorp wordt dat
we willen ontdekken,
willen we ook onze
eigen dorpen vlakbij
beter leren kennen.
Het lokale wint aan belang.
Want weten we nog wat de
wereld dichtbij ons te bieden
heeft? Vaak zijn we meer
verrast van wat we in onze
directe omgeving kunnen
ontdekken dan van wat er
zich duizenden kilometers
hier vandaan bevindt. Soms
is de smaak van een typisch
streekgerecht verrassender dan
het exotisch voedsel dat van
over de hele wereld op ons
bord belandt. We herontdekken
ook de verhalen uit onze
eigen streek. De rust die er
om de hoek te vinden is. Onze
provincie zit vol authentieke
beleving vlak bij huis.

Ja, “slow”… Wij willen
ons toeristisch en
recreatief aanbod
in een vertragende,
authentieke “slow”
ervaring bedden.
Dat mensen, of ze nu in de
provincie Antwerpen wonen
of hier op bezoek komen,
steeds meer op zoek zullen
gaan naar het lokale, tragere,
authentieke dat wij in onze
provincie te bieden hebben.
En wij hebben wat te bieden…
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De provincie
Antwerpen telt
talrijke initiatieven Is dat een taak van de
provincie? Dit is
die al een groot
een taak van de
"slow" gehalte
provincie. Het
hebben. Onze

Wij hopen dat de
Antwerpenaren
even enthousiast
worden over het
aanbod in hun
eigen provincie

fietsknooppuntenroutes
en wandelroutes, onze
parken en domeinen, onze
waterlopen, ons kleinschalig
en alternatief logies, onze
lokale evenementen, onze
streekgebonden producten,
ons erfgoed en onze verhalen…
We hebben al zoveel “slow”
in de provincie Antwerpen.
En we hebben vooral heel
veel mensen, ondernemende
Antwerpenaren die dit
organiseren en dagelijks in
de praktijk en aan de man
brengen. Daarom dat we
het tijd vinden om dit in
een breed “slow” concept
onder te brengen. Want dan
kunnen we als bestuur ook
beter onze doelen stellen
en efficiënt investeren in
toekomstgerichte initiatieven.

als dat ze nu nog uitkijken
naar de vakantiebrochure
van de touroperators. En
we hopen tegelijk dat dit
boek ertoe kan leiden dat
we even verontwaardigd zijn
over een blikje dat in ons
landschap wordt gesmeten
als dat men op de vloer van
het Mas zou spuwen.

overstijgt het
lokale. Dit kleeft op onze
provincie. Want wij hebben
het overzicht. Wij zijn in
staat natuur, landbouw en
recreatie samen te brengen.
Terwijl gemeenten terecht
bezig zijn met wat plaatselijk
in hun gemeente belangrijk
is en Vlaanderen toch een
tamelijk veraf gegeven is,
kunnen wij als provincie
alle actoren samenbrengen
en kijken wat het beste is
voor heel de provincie. De
provincie is de plek waar
we gemeentebesturen,
ondernemers, landbouwers
en organisaties kunnen
samenbrengen om initiatieven
te nemen die goed zijn
voor de hele provincie. De
provincie is ook de regisseur
van het buitengebied. Met dit
“slow” initiatief gaan we dit
nog beter kunnen regisseren.
Er zullen keuzes gemaakt
moeten worden. Misschien
moeten wij er dan maar eens
resoluut voor kiezen om
het wat “slower” te doen.

We kiezen
resoluut voor
"slow". Omdat het

beter is voor het welzijn
van de mensen, omdat
het toelaat op een
duurzame, ecologische
manier met toerisme
en recreatie om te
gaan, omdat het goed
is voor de economie
en onze welvaart, omdat

we er de provincie Antwerpen
mee op de kaart zetten. We
hebben al een groot “slow”
aanbod. In de toekomst
zullen we dat nog meer
steunen, bundelen, stimuleren
en beschikbaar stellen.

We hebben
36 mensen uit
de provincie
Antwerpen, actief
in toerisme en
recreatie, rond de
tafel verzameld
en hen laten
brainstormen over
de toekomst van
“slow” toerisme
in de provincie
Antwerpen. We

Dit boek is een
inspiratiebron
voor iedereen die
mee wil werken
aan de “slow” van
Antwerpen. Is het een
bijbel? Nee, zeker niet. We
hopen immers vooral dat de
Antwerpenaren samen met
ons aan de slag willen gaan
om van onze provincie een
aangename plek te maken om
te vertoeven en te bezoeken.
Het initiatief moet vooral
van de mensen zelf komen.
En wij zullen ze steunen.

hebben hen laten dromen
over onze routes, ons logies,
onze parken en domeinen,
ons water. Honderden ideeën
leverde dit op, waaruit zij zelf
concrete concepten voor
“de slow van Antwerpen”
destilleerden. Die concepten
vind je hier terug, aangevuld
met concrete voorbeelden die
je kunnen inspireren tot een
eigen “slow” in onze provincie.

R i k R ö t t g e r | G ede p u teerde van de Provin c ie
A ntwer p en [ Parken en D omeinen , L eefmilie u ,
W aterlo p en , M ilie u - en nat u u rverg u nningen ,
F inan c i ë n , B egroting en F is c aliteit ]

|

I n g a V e r h a e r t G ede p u teerde van
de Provin c ie A ntwer p en [ mobiliteit,
toerisme , je u gd , onderwijs , noord - z u id ,
o p enbare werken en eman c i p atiebeleid ]
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Tot je thuis
komt en het
gevoel hebt
dat je toe bent
aan
aan vakantie.
vakantie

Toerisme dichtbij huis wordt de trend
van de toekomst. Nu al zien we
ontelbare initiatieven die een unieke,
vertragende beleving voorop stellen.
Streekgebonden is weer “in”. Denk maar aan het
succes van streekgebonden producten, wat eigenlijk
een inheemse variant is op “slow food”. Maar ook
het succes van de plukboerderijen, streekbieren,
fiets- en wandeltoerisme en bed & breakfasts. Ze
luiden allen een nieuwe trend op het gebied van
toerisme, recreatie en vrijetijdsbesteding in.

Ga op reis, blijf thuis!
De drie succesfactoren van slow toerisme

B

C

D

De babyboom
generatie gaat de
komende jaren
massaal op pensioen,
voelt zich fit en jong
en heeft de middelen
om te besteden. Korte
verblijven dicht bij huis
spreken hen dus aan

De hardwerkende
jongere generatie zal
meer nood hebben
om te ontstressen
op verschillende
momenten in het
jaar. Dit zullen echte
belevingsvolle
momenten worden
om te onthaasten

Zijn vliegreizen in
de toekomst nog
betaalbaar? Maar
zelfs dan zal de nood
aan vakantie blijven
bestaan en worden
vakanties dichtbij
huis waarschijnlijker.

Noma | Het beste restaurant ter wereld > In 2011 werd het
Deense restaurant Noma voor de tweede keer uitgeroepen tot het beste
restaurant ter wereld door 800 internationale critici en gastronomen.
Noma kookt alleen met lokale ingrediënten. Geen zongedroogde
tomaten, geen citroenen of olijfolie. Maar wel radijsjes, hazelnoot,
muskusos en gebrande prei en komkommer. ✖ Chef René Redzipi werkt
alleen met lokale seizoeningrediënten. Vandaar ook de naam van zijn
restaurant in een oud pakhuis in Kopenhagen. Noma staat immers
voor Nordic Mad, ofwel “Noords eten”. ✖ René Redzipi: “Wie bij mij
in de keuken werkt moet ook het bos in of de wei op. Daar vind je alles
wat je nodig hebt om eten te maken. Onze koks moeten verbonden
zijn met hun streek. Ik vind mijn ingrediënten in de ongerepte
Scandinavische natuur. Wij zoeken ze in onze parken, bossen en
kuststroken. Daar vind je nog wilde knoflook of bosgeelster,
allebei bruikbaar in onze gerechten. En zij staan ook garant
voor nieuwe smaaksensaties.”
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Slow = genieten

Slow is een bevrijding

=Mensen hebben niet zoveel vrije tijd en dan wordt hen ook
nog eens wijsgemaakt dat ze op die korte tijd zoveel mogelijk
moeten zien en beleven. Zo krijg je strakke tijdschema’s, waarin
je van de ene “must see” naar de andere wordt gejaagd. Je wordt
samengepropt in vakantieverblijven met alleen maar toeristen. Tot
je thuis komt en het gevoel hebt dat je toe bent aan vakantie.
Nee, slow toerisme is het tegenovergestelde. Je creëert
vrijheid, verlaagt het tempo, maakt deel uit van het lokale
leven, treedt in contact met de lokale bevolking, maakt deel
uit van de lokale cultuur, proeft van het lokale leven. Je ‘leeft‘
er in plaats van dat je er “verblijft”. Zo “beleef” je de plek ook
beter. Een slow toerist is op zoek naar een oorspronkelijke
sfeer, die je kunt proeven en beleven. Hij zet zich af tegen
vervlakking en zoekt een hogere levenskwaliteit.

We werken ons te pletter. En als we vrij zijn, ontspannen we
ons te pletter. Onze vrije tijd is soms een verschrikking. Je
komt vaak meer gestrest terug van je vakantie dan toen je
vertrok. Alles moet geregeld worden, je wordt in een vliegtuig
gepropt of staat uren in de file, alles is tot in de puntjes
georganiseerd en je volgt een strak tijdschema. Stop!
Het mag best wat trager
Slow reizen is veel meer dan alleen maar een reactie tegen
het hoge toerental in onze samenleving. Slow is ook een
herontdekking van het lokale, het authentieke, het unieke,
waar je geen oog meer voor hebt. Een herontdekking van
een streek. Het in contact treden met haar inwoners. Het is
een drang naar authenticiteit. Weg met de eenheidsworst.

Lekker lanterfanten > Slow wordt vaak
uitgelegd als wat het niet is: je leven in een flits
laten voorbij gaan. Nergens tijd voor hebben.
Nergens bij stilstaan. ✖ Is slow dan alleen maar
“alles wat trager doen”? ✖ Nee! Slow = genieten.
Even, al is het maar heel kort, stilstaan bij wat
je aan het doen bent. Slow is alle dingen in het
daarvoor geschikte tempo doen. En dat hoeft niet
altijd een langzaam tempo te zijn. Dat kan zelfs
behoorlijk snel zijn. Als je er maar de tijd voor
neemt die het vraagt. Slow is dus een combinatie
van la dolce vita met het dynamische van email,
sms, gps… www.slowness.nl
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Is Antwerpen “slow”?
Een grote havenstad en een geïndustrialiseerde ‘stille‘ Kempen.
Maar daarom is de nood aan ‘vertraging‘ in een ‘versnellende‘
provincie ook net veel groter. Slow brengt je nader bij de provincie
Antwerpen. We creëren het juiste ritme dat bij jouw
tempo past. Je leert het unieke en authentieke
Nee. Antwerpen
van de streek en haar inwoners kennen. Je komt
is razend “fast”
tot rust en proeft nieuwe, ongekende smaken. We
Inga Verhaert
brengen je nader bij de streek die je bezoekt, de
[ gede p u teerde van de
mensen die er leven, hun gebruiken en verhalen.
Provin c ie A ntwer p en ] “In

Diversiteit
R i k R ö t t g e r [ gede p u teerde van de Provin c ie A ntwer p en ] “Antwerpen
is een diverse provincie. Dat is geen probleem maar een kans. Soms speelt de
diversiteit tussen de Kempen of de Rupelstreek enerzijds en de stad anderzijds wel.
Maar meestal is die tegenstelling compleet zinloos. Die diversiteit is net een sterkte.”
Twee grote kunststeden, Mechelen en Antwerpen, die je kunt verbinden met een
authentiek platteland. Dat is een enorme kans om toeristisch mee uit te pakken.
I n g a V e r h a e r t : “In Mechelen werken we aan een interessant experiment
door samen te werken met Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Dat is een bekende
groentestreek, maar je vindt er ook de wintertuin van het Urselinnenklooster.”

Antwerpen zijn we snel. Maar
tijdens de dansles leerde ik de
quickstep dansen. Dat is een
snelle, elegante dans. Maar
wel: slow slow, quick quick slow.
Je kunt dus maar quick zijn
door voldoende slow te zijn.”

De slowdroom van Rik Röttger
“Een wandeltocht van Boom
naar Balen langs alle pracht van
de Antwerpse waterlopen.”

De kansen van Antwerpen
B a s V a n d e rv e k e n [ R egionaal L ands c ha p K leine

en G rote N ete ] “De bekende Spaanse toeristische
marketeer Borgas, die alle toeristische campagnes voor
Spanje heeft uitgewerkt, stelt in een studie dat Vlaanderen
op wereldschaal uniek is met drie streken die je kunt
vermarkten: de kust, de cultuursteden en de Kempen.
In de provincie Antwerpen hebben we er daar twee
van. Onze grote kunststeden Mechelen en Antwerpen
en de Antwerpse Kempen. De rust en de natuurwaarde
daar zijn van een landoverschrijdend niveau.”

Terugwinnen op fast
R i k R ö t t g e r | “Het buitengebied
is een plek om te onthaasten. Daar
kunnen we zorgen dat de mensen
gelukkig worden en gezond blijven.
Het landschap zorgt ook voor
buffercapaciteit. Er zit CO2 captatie in
onze bossen. Zo kun je zelfs berekenen
wat een landschap aan diensten levert
voor de economie. En zo win je ook
een stukje terug op fast. Dat doen we
trouwens al. Van zandwinnings- op
kleiputten worden recreatiegebieden
gemaakt zoals het Zilvermeer of De
Schorre in Boom. Dit zijn nu terug
waardevolle gebieden. We kunnen
de natuur het terug laten winnen
op verlaten industrieterreinen.”

De slowdroom van Inga Verhaert
“Alle inwoners relax op vakantie
in hun eigen provincie.”
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De Wintertuin van de Ursulinnen
In 1841 kwamen de eerste zusters
Ursulinnen uit Tildonk naar Onze-LieveVrouw-Waver om er het “Pensionat
de Demoiselles” op te richten. In 1900
bouwde het instituut een prachtige
art nouveau wintertuin. Een waardige
ontvangstruimte voor de vooraanstaande
bezoekers van honderden inwonende
meisjes. Nog altijd word je bij een bezoek
aan deze wintertuin verrast door het
feeërieke licht- en kleurenspel van de
indrukwekkende koepel. Ook de meubels,
vloeren, wanden en zijgalerijen dragen
bij tot de schitterende harmonie van
deze wintertuin. [ Urs u lineninstit u u t |
B osstraat 9 | 2 8 6 1 O nze - L ieve - V ro u w W aver ] www.olvwaver.be

H i l d e D a n e e l s [ B & B en V akantiewoning

Jouw vriendin is wakker
geworden. Nu wil ze haar eigen land en streek
eens ontdekken. Er is zoveel hier, dichtbij.”
I n g a V e r h a e r t | “Zoals de mensen het
gewoon vinden om in de zomer of rond kerstmis
een reis te boeken, zou ik willen dat de mensen
ook uitkijken naar een vakantie in de provincie
Antwerpen. Dat hoeft geen vakantie van een
week te zijn. Ga op vakantie, blijf thuis. Wij
ontsluiten onze provincie nu. Je kunt binnenkort
echt overal te voet of met de fiets naartoe. Hier
kun je ook een goede vakantie beleven.”
H ildegarden G ierle ]

Vakmanschap is
meesterschap
R i k R ö t t g e r | “Uit vakmanschap ontstaat
kwaliteit. De fierheid die ermee gepaard gaat
is heel belangrijk. We moeten daar terug een
waarde aan geven. Het zou pas een uitdaging
zijn dat we niet tot ons 67 jaar moeten werken
maar dat we tot ons 67 jaar mogen werken.”
I n g a V e r h a e r t | “Fierheid is soms
moeilijk over te brengen. Vaak zit het in kleine,
eenvoudige dingen. Zoals een uniform voor
onze routedokters, die de fiets- en wandelpaden
onderhouden. Je ziet ze groeien in dat uniform.”
R i k R ö t t g e r | “Zij werken dan ook aan
iets dat zeer herkenbaar is. Al die bordjes en
infrastructuur hebben zij voor jou onderhouden.”
S a r a D a n d o i s s [ T ime Cir c u s
G u errilliart Colle c tif ] “Ik heb een vriendin

die voor het eerst met de fiets door Vlaanderen
trekt. Zij heeft al de hele wereld afgereisd.
Nu gaat zij haar eigen streek verkennen.”

R i k R ö t t g e r | “Ik zou mijn hele provincie
willen doorkruisen. Op zoek gaan naar de
bron. Ik vertrek aan de Rupel en ga naar de
Nete. Van Boom naar Balen. En dan doe ik
ook al onze domeinen aan. Misschien kan
onze volgende brochure in plaats van een
fotoboek een wandel of fietsgids worden om
onze domeinen voor te stellen. Want op die
route kom je al onze groendomeinen tegen,
onze landschappen, onze waterlopen, onze
kunststadjes zoals Lier, de Netevallei en de
Kempen met haar zandheuvels. Het is een
meerdaagse wandeltocht met verschillende
halteplaatsen waar je kunt overnachten en
lekker eten. Dat zou een mooi product zijn.”

“Antwerpen is een diverse provincie.
Dat is geen probleem maar een kans.”
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slow is…
at
the rat race is th
“The trouble with you’re still a rat.”
even if you win,

google: coffee art    

7

16

mentale rust

gelukkig toeval

Je lichaam en geest komen tot
rust. Je ontspant al je zintuigen.

8
3
tijdloos
De provincie Antwerpen
heeft een rijke geschiedenis
maar is ook hip en modern.

1
authenticiteit
Je zoekt geen onmiddellijke
bevrediging maar producten en
belevingen waaraan gewerkt
is. Het is vakmanschap.

2
diversiteit
Je zet je af tegen eenheidsworst.
Je zoekt diversiteit in streken,
landschappen en mentaliteit. In
Antwerpen voel je het contrast
tussen stad en platteland.

4

gezond
Je beweegt en je eet en
drinkt authentieke, lokale
en gezonde producten.

9
duurzaam
We creëren een ecologisch
verantwoord aanbod.

fantasie
Ons aanbod is niet hapklaar
te consumeren maar
stimuleert je fantasie.

10
geworteld

5
creatief
Ons aanbod prikkelt je om
actief deel te nemen.

6
samen
Het is niet individueel
consumeren maar stimuleert
je om samen met anderen
en samen met de lokale
bevolking te beleven.

12
vuja dé

Je bent geen slaaf van
je programma. Je kunt je
eigen tempo bepalen.

13

18

weerstand
Het is een reactie tegen
fast en oppervlakkig.

14
dichtbij
Je legt geen duizenden
kilometers af om iets nieuw,
iets uniek te beleven.

11

15

kwaliteit

17

In plaats van een “déja
vu”, waarbij je iets ziet dat
je al eerder gezien hebt, is
een “vuja dé” iets wat er
altijd al geweest is maar
je nog nooit gezien hebt.

Het is geworteld in een
authentieke beleving die we
bewaren en moderniseren.

Het is gerijpt en er is
over nagedacht.

Je volgt geen vooraf opgelegd
programma. Je wordt verrast.

onthaasten
Je hebt alle tijd.
Lanterfanten is toegelaten.
Je kunt eens stilstaan
of ergens bij stilstaan.

vertragen

verhalen
Je krijgt echte, onverwachte
verhalen van de locals
uit de streek.

19
lokaal
Je treedt in contact met
het lokale leven. Je proeft
de lokale producten.
Je leeft met de lokale
mensen. Je participeert.

20
ont-moeten
Niets moet, het mag. Het
wordt je niet opgedrongen
maar aangeboden.

21
genieten
Je geniet van het echte,
lokale leven, in alle rust.

19
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Het
Bram Rammeloo
[ A rboret u m K almtho u t ]

“Het zal niet makkelijk zijn om
ergens een label op te plakken. Door de creatie van een “slow” label werpt de
Het belangrijkste aan een label
is dat je extreem goed de inhoud provincie Antwerpen zich op als koploper in slow
kunt bepalen en verwoorden.” toerisme en recreatie. Tijdens het ontstaan van dit

21

Met het “slow” label
ontwikkelen we
de “slow” filosofie van
de provincie Antwerpen

inspiratieboek kwamen we er al gauw achter dat
Antwerpen heel wat slow projecten heeft. Initiatieven die een
vertragende, authentieke beleving nastreven. Die projecten willen
we met een “slow” label extra in de verf zetten. In dit boek vind
je al een aantal van die projecten in onze provincie. Door hen
een “slow” label toe te kennen willen we deze projecten beter
bekend maken en steunen. Maar ongetwijfeld zijn er nog meer
projecten in de provincie Antwerpen die
passen in de slow filosofie. Heb jij zo’n
project dat het slowverhaal uitdrukt?
Laat het ons dan weten en mail
naar slow@provant.be. Zo werk je
mee aan de slow van Antwerpen.

Pure Kempen > is een kwaliteitslabel waarmee
producenten van streekeigen goederen en
diensten uit de Antwerpse Kempen zich kunnen
onderscheiden van hun collega’s uit andere
regio’s. Het is ook een uitgebreid netwerk van
ondernemers die met elkaars producten aan de
slag gaan in allerlei verkooppunten, horecazaken,
toeristische uitbatingen, evenementen enzovoort.
✖ Hoeve- en streekproducten zijn weer trendy en
hip. Het loont dus zeker de moeite om te weten wat er vlakbij huis
aan lekkers te vinden is in de Antwerpse Kempen. Op de site van
Rurant vind je een inventaris van de hoeve- en streekproducten
van Pure Kempen. Ondertussen werd het label ook uitgebreid
naar karaktervolle, streekgebonden logies. Het streekgebonden
gehalte van de ligging, het gebouw, het onthaal en de maaltijden
bepaalt of het logies het label ontvangt. www.rurant.be
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I n g a V e r h a e r t | “Als je gaat fietsen,
moet je de zon voelen en de lindebomen
kunnen ruiken. Je moet kunnen afstappen
om aardbeien te proeven en een trappist te
drinken. Je rijdt voorbij een bakkersmolen
waar je brood kunt bakken. En je komt
heel veel mensen uit de streek tegen.”
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De “kidsproof” route
Het Kindlint
De route van het toevallige geluk
Op stap met een local
De schatten van “slow” Antwerpen
De “slow motion” routes
Het Antwerps seizoen

in de provincie Antwerpen
In de provincie Antwerpen hebben we heel wat
kilometers routes voor zowel fietsers, wandelaars, als
ruiters. Deze routes zullen we geleidelijk aan meer
in een “slow” concept gieten en ook nieuwe routes
ontwikkelen. “Narrowcasting” wordt dan het doel. We
zullen ons aanbod vooral richten op de individuele
wensen van mensen en groepen die een authentieke
ervaring in onze provincie willen beleven.

“Als dat bos van jou is, ga je er ook meer respect voor hebben.”

10
10
10
10
10
10
10
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Plezant Platteland > is een
koepel van diverse organisatoren van
plattelandsevenementen die samenwerken op het vlak van promotie voor
hun evenementen. Op het platteland
worden door verschillende organisatoren en volgens verschillende
formules plattelandsevenementen
georganiseerd. Al deze evenementen
spreken vele duizenden mensen aan
en groeiden zo uit tot uithangborden
van “plattelandsbeleving” en streekproducten. Plezant Platteland is een
goed instrument om te weten wat er
op het platteland in de provincie te
beleven valt. www.plezantplatteland.be

Lekkertrappen > bundelt
de leukste fietsarrangementen.
Kant-en-klaar. Zowel om met zijn
tweetjes te gaan fietsen als met
kleine of grote groepen. ✖ Fietsen
is prettig maar nog leuker als je
onderweg wat kunt beleven. Een
hapje eten, een eindje varen, een
bezienswaardigheid bezoeken.
Zorgeloos fietsen en lekker eten.
Het ontbijt staat klaar bij je vertrek.
Daarna eet je op je fietstocht
telkens wat anders in een andere
horecazaak. Zo ontdek je de
streek waar je doorheen fietst ook
culinair. www.lekkertrappen.be

Spook- en s pookjeswandelingen
> Ontdek de wonderbaarlijke vertellingen over de schijnheiligen van ’t stad.
✖ Een groepje Antwerpenaren, gefascineerd door de geschiedenis van de stad,
leiden je door de donkere en spookachtige kanten van Antwerpen. Met een
schat aan onbekende verhalen trekken
ze je mee op een avontuurlijke tocht
langs oude volksverhalen. De donkere
geschiedenis van de stad. Herbeleef bij
historische gebouwen de spookverhalen,
legenden en historische gebeurtenissen
uit griezelige tijden. ✖ De “spookjeswandeling” is een spookachtige vertelwandeling op kindermaat. Een wandeling vol
griezelige pret doorheen de oude stad. ✖
De Antwerpse spook- en spookjeswandeling vond haar inspiratie bij het Britse
Ghostwalks. Gert, Dirk, Stefan en Peter
leiden je in pitteleer en hoge hoed langs
de mysteries van de stad. www.ghostwalk.be

Culinaire wandelingen > Al meer
dan 7 jaar organiseert vzw Culinaire
Wandelingen rondleidingen door
Antwerpen, waarbij cultuur, geschiedenis en het ontdekken van smaken
hand in hand gaan. Spaans avontuur,
Chocoladeavontuur, Bieravontuur,
Zinnenstrelend avontuur, Wijnavontuur,
Wereldavontuur, Kookavontuur,
Antwerps avontuur met Streken,
Whiskyavontuur.
www.culinairewandelingen.be
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“Kidsproof” route

De

De “Kidsproof” route is een route waar je zelf nog kind mag en
kunt zijn. Waar je fantasie geprikkeld wordt, je kunt spelen en
ravotten. Waar je de ruimte krijgt om op wouwplekken te genieten
van dingen die met kinderen soms moeilijk zijn. Hier kun je met je
kids terug kind zijn, maar ook zonder je kids helemaal kind zijn.
Stout zijn mag. Grote mensen mogen zich gedragen als kinderen.
Je vindt hier speeltuinen voor groot en klein. Je mag zolang
uitslapen als je wilt en tot ’s middags ontbijten, of rustig een
boek lezen zonder gestoord te worden. Een “Kidsproof” route
is een route waarvan je weet dat je ze met je kinderen kunt
doen en er zelf ook plezier aan beleeft. Want keien ketsen op
een waterplas is zowel voor de kleine als voor papa plezant.

Italiaanse kinderen
Pat r i c k N i j s [Culinaire

“Italianen hebben
een heel aparte beleving met
hun kinderen. Als je in Italië op
restaurant gaat, zit het altijd vol
kinderen. Bij ons hebben we ook
kindvriendelijke restaurants. Maar
wat is dat? Ja, zeggen ze, wij zijn
kindvriendelijk omdat kinderen
welkom zijn. Dat betekent dat
ze kip met appelmoes en frietjes
op de kaart hebben staan. Maar
kindvriendelijk heeft vooral
met een mentaliteit te maken.
In Italië heeft niemand er een
probleem mee dat kinderen geen
twee of drie gangen stil kunnen
blijven zitten. Wij kunnen daar
blijkbaar niet meer tegen.”

Wandelingen]

Paul Huysmans [Onderox

f i e t s r o u t e s ] “Wij hebben van die
Indonesische fietstaxi’s. Daarmee
kun je met je kinderen op pad. Papa
en mama fietsen en de kinderen
zitten vooraan in de bak. Voor
de kinderen hebben we dan een
speciaal zoektochtje samengesteld.”

Knuppelpad Turnhout > In het centrum
van Turnhout vind je nog een moerasbos
met een knuppelpad. Vroeger kon je
dit niet bezoeken maar nu wel. Het is
een verhoogd pad van op maat gezaagde
boomstammetjes dat je veilig door het moeras
leidt. Ook rolstoelgebruikers kunnen het pad
veilig gebruiken. toerisme@turnhout.be
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Spreukelneuzentocht > Kasterlee
Spreukelt is een jaarlijkse
zomerzoektocht door Kasterlee,
Lichtaart en Tielen. Nadat
Kasterlee in 2004 plots bevangen raakte
door een spreukenvirus, organiseert
het spreukencomité elk jaar een tocht
met spannende spreukenraadsels. Nu
is er ook een Spreukelneuzentocht voor
kinderen vanaf 5 jaar. Samen met kabouter
Spreukelneus gaan ze op zoek naar een
spreukencode. Die kunnen ze vinden
door opdrachten in de brochure op te
lossen. www.toerisme-kasterlee.be
De Kabouterberg > Lang geleden vertelden
de Kastelaars al verhalen over kabouters.
De Kabouterberg op de Kempense
Heuvelrug is een uniek project voor
kinderen van 3 tot 7 jaar. Het is een bosrijke
plek met zand en duinenruggen waar kinderen
naar hartenlust kunnen klimmen, kruipen en
in het zand spelen. Er worden ook kabouterverhalen verteld. Dan krijgen de kinderen
een rode pinnenmuts op en trekken ze samen
met de vertelsters door het bos, op zoek naar
kabouters en kabouterhuisjes. De Kabouterberg
is vrij toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. www.toerisme-kasterlee.be
Picknicktocht > Een Kastelse picknicktocht
met de fiets. Een prachtige fietsroute.
Aan het vertrekpunt staat je picknickzak
met lekkere streekproducten voor
je klaar. Onderweg kun je ook nog dagverse
producten oppikken.
www.toerisme-kasterlee.be

“In Italië heeft niemand er een probleem mee dat kinderen geen twee of drie gangen stil blijven zitten.”
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HetKind lint
Het Kindlint is een verbindingsroute met
knooppunten die speeltuinen en andere
kindvriendelijke en gezinsvriendelijke een
volledige dag met het hele gezin van de ene
naar de andere locatie kunt gaan en zo een
geanimeerde kindvriendelijke dag beleeft.
Je begint in het kabouterbos, gaat naar een
picknickwei met een speeltuin en eindigt op een
kinderboerderij. Dit alles in een handige wandel of
fietsroute die je door een mooie omgeving leidt.

B a s V a n d e rv e k e n [ R egionaal
L ands c ha p K leine en G rote N ete ]

“Wij zijn een Kindlint aan het maken
in Geel, waarbij we een aantal lokale
kindvriendelijke attracties verbinden.
Wij vertrekken aan de kleuterschool
en zorgen ervoor dat de kinderen
zonder een gevaarlijke baan
over te steken, via kleine
zandweggetjes, tot aan het
speelbos kunnen wandelen
en van daaruit verder
naar een speeltuin. Dat gaat
dus letterlijk via trage wegen.
Zo herwaarderen we die oude,
mooie wegjes weer. Als je de lokale
benadering zeer goed uitwerkt, kun je ze
ook toeristisch gaan gebruiken. Als je met
kinderen in Mechelen komt logeren en op 5
kilometer is er een kindvriendelijke attractie,
zorg dan voor een goed bewegwijzerde en
aangename en veilige route daar naartoe.
Moest je dat kunnen opwaarderen op
provinciaal niveau, gecombineerd met
je logies, je attracties en je parken, dan
denk ik dat je iets uniek kunt maken.
Dan kun je je pas gaan promoten
als kindvriendelijke provincie.”

Trage wegen > Een trage weg
is elk baantje dat voornamelijk
bedoeld of geschikt is voor
niet-gemotoriseerd vervoer.
Voet- en buurtwegen, holle
wegen en jaagpaden. Maar ook
herbestemde spoorwegbeddingen. Ecologisch interessant,
voor een milieuvriendelijke en
duurzame mobiliteit.
www.tragewegen.be
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Het Kindlint > stamt uit
Nederland. Het is een geregistreerd
merk. Het doel van het Kindlint is
het creëren van een kindvriendelijke
route die speelplekken, scholen
en andere kinderbestemmingen
in een wijk met elkaar verbindt.
De route van het Kindlint is
herkenbaar aan vrolijk gekleurde
tegels in de stoep in combinatie
met veilige oversteekplaatsen,
speelaanleidingen en goede
speelplekken.
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toevallig geluk
De route van het
De weg kwijt

Een route waar niets moet, maar alles mag. Hier kun je vaste
patronen loslaten en de weg verliezen in een route waar je op
eigen geluk van de ene verrassing in de andere belandt. Waar je
echt verloren kunt fietsen of wandelen en daardoor het gevoel
krijgt iets te zien of te beleven dat je anders niet zou zien of
beleven. Je bent geen slaaf van
B r a m R a m m e l o o | “Ik was eens met vrienden
de tijd of van de route. De keuze
in Italië. We wilden een toren bezoeken. Stond
is aan jou. Maar je raakt niet
daar beneden iemand die 10 euro inkom vroeg.
Wij betaalden, gingen naar binnen, de wenteltrap
ontgoocheld omdat er zoveel
op en stonden boven voor een gesloten deur.
te beleven valt. Laat je verrassen
Wat is dat nu? Wij terug naar beneden. Niemand
te zien. Blijkt die kerel ons een loer te hebben
in de provincie Antwerpen.

Niets moet
Een route van het toevallige
geluk is wel georganiseerd
maar bevat geen “must sees”.
Je bent niet verplicht om dit of
dat te zien. Niets moet meer.

gedraaid. Het was zelfs niet de toren die wij
zochten. Maar plezier dat we beleefd hebben. Het
is een anekdote die we nooit meer vergeten.”
B r a m R a m m e l o o | “Twee jaar geleden reed ik
met een paar Nederlanders door Italië. De gps had
de stem van een Surinamer, in dat typische jargon.
Ineens op de autostrade: ‘Nou nou, dat schiet lekker
op. Neem de afrit, of een snoepje.’ En toen sloeg de
vertwijfeling toe: wat moeten we nu doen? Dat is
dus een situatie waarin het toeval meespeelt. Je
kunt kiezen. Als je verkeerd rijdt, zou zo’n gps moeten
kunnen zeggen: ‘dit was de bedoeling niet maar ik
zal een andere leuke route voor je uitstippelen.”
B r a m R a m m e l o o | “Wij hebben in het
Arboretum in Kalmthout ieder jaar een speurtocht
voor kinderen. Ze moeten op zoek naar professor
Barabas. Dat gebeurt met meerkeuzevragen,
waarmee je altijd in een andere richting wordt
gestuurd. Je kunt zo’n route uitstippelen waarbij je
om het even waar je naartoe gaat altijd prijs hebt.”
P a t r i c k N i j s [ C u linaire W andelingen ]

“Niets moet, alles mag. Maar in de organisatie moet
het wel kloppen. Want als je met een groep op de
Groenplaats in Antwerpen aankomt en zegt: ‘nu
gaan we het toevallige geluk zoeken’. Dan garandeer
ik je dat iedereen na een paar uur naar huis gaat.
Het zal dus altijd georganiseerd moeten worden.”
B r a m R a m m e l o o | “Maar eigenlijk bestaat dat
principe al in restaurants met het verrassingsmenu
van de chef. Laat maar gebeuren. Je weet dat het drie
gangen zullen zijn met wijn. Je kunt je daar iets bij
voorstellen en je weet dat het door een chef gemaakt is.”

Het allemansrecht > [Fins: jokamiehenoikeus;
Noors: allemannsretten; Zweeds: allemansrätten] is
het in Finland, Noorwegen en Zweden geldende
gewoonterecht om particuliere grond te
betreden om van de vrije natuur te genieten. ✖
Toegestaan is onder andere: wandelen, fietsen,
zwemmen en varen, niet-beschermde bloemen,
paddenstoelen en bessen plukken, en voor één
nacht een tent opzetten. Voorwaarde is dat
geen schade aan de natuur of aan landbouwgewassen wordt aangericht en dat de eigenaar
niet wordt gestoord. Het is niet toegestaan om
te jagen en te vissen. Vuur maken, motorvoertuigen gebruiken en honden los laten lopen kan
aan plaatselijke beperkingen onderhevig zijn.
[ Uit W iki p edia , de vrije en c y c lo p edie ]

Ecocyclotochten zijn ecologische fietstochten in de
provincie Antwerpen die
je langs milieuvriendelijke
plekken voeren. Tijdens een
dagtocht koppel je de mooiste
plekjes van een regio aan
ecovriendelijke bezienswaardigheden en initiatieven rond
duurzame ontwikkeling. De
routes zijn uitgewerkt volgens
het fietsknooppuntennetwerk.
www.denatuurvrienden.be /ecocyclo

Je bent niet meer verplicht om dit of dat te zien
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De provincie is van iedereen
| “In Scandinavië bestaat het
‘allemansrecht’. Dat is het recht van eenieder om
de natuur te bekijken en te betreden. Maar daar
hangen ook plichten aan vast. Zo mag je de natuur
niet vernielen. Dat heeft met trots te maken. Als je
trots bent op je omgeving, respecteer je ze ook.”
R i k R ö t t g e r | “In samenwerking met de
landbouwers en Natuurpunt zijn wij in de provincie
Antwerpen al met iets gelijkaardigs bezig. We willen
zones afbakenen waar je mag struinen. Waar je van
het pad mag afwijken. Je mag er lopen waar je zelf
wilt maar je houdt je wel aan een aantal afspraken.”
I n g a V e r h a e r t | “Als dat bos van jou is, ga je er
meer respect voor hebben. Je wilt dat in lengte van jaren
zo houden en dus ga je er zorgzaam mee om. Ik wil
daar zelfs heel radicaal in zijn en niet alleen in bepaalde
zones, maar overal dat recht op struinen toelaten.”
Inga Verhaert

Op stap met een local
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Een netwerk van lokale greeters gaat op vrijwillige basis met de
bezoekers op stap in hun streek of wijk. Zij leren je om echt een
local te worden. Wat zijn de gebruiken? Wat zijn de unieke plekjes
waar de locals vertoeven? Wat
De gids
zijn de plaatselijke specialiteiten
R i k R ö t t g e r | “Eigenlijk voel ik wel wat voor het
of de echte lokale lekkernijen?
Amerikaanse ranger idee in onze domeinen. Dat
Het zijn gastheren of gastvrouwen
zijn echte lokale experts die hun domein beheren en
het van binnen en van buiten kennen. Als je iets wilt
die zoveel liefde voor hun streek
weten over een vogeltje, dan spreek je die man aan
of wijk hebben dat ze die fierheid
omdat hij alle wijsheid in pacht heeft. We hebben
in de provincie al routedokters en groenbeheerders.
willen delen met anderen. Het
Misschien moeten we hen meer laten doen dan
zijn niet zomaar gidsen: greeters
bordjes herstellen en perkjes schoffelen. Want
dreunen geen voorgekauwde
zij kennen die domeinen beter dan wie ook.”
verhaaltjes af maar begeleiden
P a t r i c k N i j s | “Het is pas door de passie van de
gids en de manier waarop hij het over brengt dat
je in hun eigen leefwereld.

Routedokters >
De provincie Antwerpen telt
duizenden kilometers recreatieve routes. De routedokters
staan in voor het onderhoud
hiervan. Als je merkt dat er
iets scheelt op je fiets-, wandel
of paardenroute, dan verwittig
je de routedokters en zij
komen het herstellen.
www.routedokter.be

mensen stil gaan staan bij een verhaal. Als een gids dat
gevoel kan losweken in een groep, dan pikt iedereen
dat ook mee. Leuke anekdotes, plezant verteld.”
B r a m R a m m e l o o | “In Man Bijt Hond kennen
we al zo’n soort greeters in het buitengebied.
Dat kan gewoon een stamgast in het café zijn
die heel goede verhalen kan vertellen.”
P a t r i c k N i j s | “Eigenlijk is het een soort gids die
zich aanpast aan de situatie en de gasten. Je wilt
een kerk? Je wilt een volkskroeg? Dan krijg je dat.”
B r a m R a m m e l o o | “Ik heb het niet gezien
en ik heb er mij niet over opgejaagd. Ik kan het
zalig vinden om me te laten meevoeren. En dan
hoef je het niet alleen over professionele gidsen te
hebben. Alle mogelijke mensen kunnen als greeter
in de provincie optreden: cafébazen, B&B uitbaters,
parkwachters… Vaardigheden kun je aanleren.
Inhoud en verhalen kun je ter beschikking stellen.”
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Alle mogelijke mensen kunnen als
greeter in de provincie optreden:
cafébazen, B&B uitbaters, parkwachters…
Greeters > zijn vrijwilligers die op een gastvrije en enthousiaste manier hun liefde en trots voor hun stad delen met de
bezoekers. Zij nemen je mee op een wandeling en tonen al
hun favoriete plekjes: cafeetjes, restaurants, wijken, parken,
attracties… ✖ Als bezoeker kun je niet altijd zelf de mooiste,
gezelligste of leukste plekjes vinden. De greeters kennen deze
plekjes wel. Zij tonen originele details en vertellen persoonlijke verhalen over hun stad. ✖ De Greeters van België heten je
welkom. Breng je een bezoek aan België? Wil je het land beleven
vanuit het oogpunt van de bewoners en buiten de platgetreden
paden van het traditionele
toeristische circuit belanden?
✖ De vereniging Tourisme
Autrement bezorgt je een
nieuwe vorm van participerend
toerisme: de Greeters van
België, waar toerisme een bron
van multiculturele uitwisselingen en verrijkingen voor
zowel bezoekers als inwoners
wordt.? ✖ De Greeters van
België, bewoners van Belgische
steden verwelkomen je.
Laat je wegwijs maken door
iemand met een hart voor zijn
stad tijdens een authentieke
ontmoeting gebaseerd op
vrijwilligerswerk. ✖ Het Greeters
Netwerk van België is al actief
in Brussel en zal binnenkort
uitwijken naar andere Belgische
steden. www.greeters.be

Inspiratie?hier neer
schrijf het

Etiam p
malesuaorta sem
mollis e da magna
Aenean uismod.
Pellenteeu leo quam.
sem lac sque ornare
venenat inia quam
quis
Maecenis
as sed drisus
iam
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De schatten
Met deze smartphone applicatie vind je altijd wel iets, waar je
ook gaat, waar je ook bent. Druk gewoon op de knop en je
weet wat er “slow” is in de buurt. Bezoek het of niet. Laat je
commentaar achter en deel het met de community. Het wordt
een exclusieve belevenis want je stelt ze zelf samen en verrijkt
ze ook, waardoor het een door de
I n g a V e r h a e r t | “Wij hebben in de provincie
gebruikers samengestelde “slow” gids al het grootste aantal kilometers aan routes.
Nu gaan we inzetten op het ‘opladen’ van deze
voor Antwerpen wordt. Je kiest zelf
structuur. We hebben het netwerk en nu gaan we
het stopcontact insteken. We gaan ervoor zorgen
hoeveel tijd je hebt, wat je interesses
dat je er met digitale middelen, smartphones en
zijn, welk vervoermiddel je gebruikt en dergelijke, extra beleving aan kunt koppelen. Dat je
de verhalen erbij krijgt. Door te luisteren, maar ook
de afstand die je wilt afleggen. Druk
met bewegend beeld of zelfs augmented reality
op “enter” en je bent vertrokken voor
(toegevoegde realiteit). Je gebruikt het zoals je zelf
een volledig gepersonaliseerde route. wilt. Je kunt er in shoppen. Ik sta hier nu voor de
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van

abdij van de trappisten in Westmalle. Ik mag hier
niet binnen want die paters zijn een beetje schuw.
Maar met mijn smartphone applicatie kan ik
toch zien hoe het er daar binnen aan toe gaat.”

“Wij hebben in de provincie al het grootste aantal kilometers aan routes.
Nu gaan we inzetten op het ‘opladen’ van deze structuur.”
Toerisme en smartphones > Op
het laatste nippertje een overnachting
in een hotel regelen, een restaurant
in de buurt zoeken, informatie vinden
over een bepaald kunstwerk, een
wandeling interactief maken… De
toekomstige toerist zal op vakantie
niet meer zonder zijn smartphone
kunnen. ✖ Tegen 2014 zal 92% van
de Europeanen over een smartphone
beschikken en hem gebruiken om op
het internet te surfen. Hierdoor zal de
toerist op locatie met zijn omgeving
kunnen communiceren. Met geolocalisatie kan hij de hotels, restaurants
en musea in de buurt lokaliseren en
de mening van andere bezoekers
raadplegen. Met QRcode kan hij door
het fotograferen van een tweedimensionale code bij een interessante locatie
doorgestuurd worden naar andere
websites die hem extra informatie
geven. En met toegevoegde realiteit
kan door simpele beeldherkenning een
locatie worden verrijkt zodat je kunt
zien hoe het er vroeger uitzag.

De smartphone app van
Toerisme Vlaanderen > Alle
informatie van Toerisme Vlaanderen
is beschikbaar via je smartphone.
Gebruikers kunnen toegang krijgen tot
“OntdekVlaanderenNu” met meer dan
2800 Vlaamse en Brusselse adressen.
Naast bezienswaardigheden en
overnachtingsmogelijkheden vind je
ook uitgaans- en ontspanningsmogelijkheden, restaurants, cafés, evenementen en praktische informatie. www.
toerismevlaanderen.be
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slow motion” routes

De“

Een route die je op een totaal andere, onverwachte manier
vervoert en van waaruit je op een totaal andere manier naar
je omgeving kijkt. Het zijn de verborgen, niet voor de hand
liggende routes. Als bezoeker ontdek je op een unieke manier
een geheim. Het zijn routes langs de verborgen parels van de
provincie die je op verschillende manieren kunt afleggen: of
het nu te voet, met de fiets of met inline skates is.
P a t r i c k N i j s | “Tijdens
Je kunt de fantasie van de mensen stimuleren
Antwerpen autovrij worden
fietsroutes langs de fortengordel
met deze verborgen parels van de provincie.
rond Antwerpen georganiseerd.”
Het gaat erom wat je toevoegt. Want het zijn
de verhalen die de verbeelding stimuleren. Dan
zijn “andere” gidsen of greeters weer belangrijk, of het nu
professionele gidsen, B&B uitbaters of andere mensen zijn.

Lillo Fort | Een charmant
minidorpje aan de Schelde
> Door zijn unieke ligging aan
de schelde en zijn uitzonderlijk decor blijft Lillo-Fort
aantrekkelijk voor duizenden
toeristen. Een groen dorp
geprangd tussen de Schelde
en de petrochemische multinationals. ✖ Oorspronkelijk
was het een fort, aangelegd
in de 16de eeuw door Willem
De Zwijger om Antwerpen
te verdedigen. Later groeide
het uit als een deel van een
polderdorp, dat enkele
decennia geleden moest
wijken voor de uitbreiding
van de Antwerpse haven.
Geen wonder dat het dorp
nu nog maar 40 inwoners
telt. Lillo straalt nog altijd
het nostalgisch dorpsleven van
vroeger uit. Van het oorspronkelijk dorp blijft nu enkel het
gehucht Lillo Fort over. Er is
gelukkig nog heel wat bewaard
gebleven. Maar dat kun je zelf al
kuierend ontdekken. Aan terrasjes
en gezellige horecazaken geen
gebrek.
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Publiek geheim > De programmareeks “Publiek
Geheim” op Canvas is een prachtig voorbeeld van
verborgen parels die met een verhaal extra beleving aan een
locatie geven. ✖ Top Hat. Het Sint-Annabos op linkeroever ziet eruit als een ander bos. In zijn programma voor
Canvas ontdekte Sven Speybrouck er sporen uit een recent
verleden. Het fascinerende verhaal van het Amerikaanse
transitkamp Tophat. Na WO II werden de Amerikaanse
soldaten hier verzameld voor ze de boot naar huis mochten
nemen. Het was een Amerikaanse stad met een permanente
bevolking van 20.000 man. Met bars, eetzalen, cinema’s,
sportzalen… De soldaten werden er op hun wenken bediend
door Belgisch personeel. Het kamp heeft nauwelijks 10
maanden bestaan maar er passeerden wel 272.000 GI’s.

Het zijn de verhalen
die de verbeelding stimuleren

Een huifkartocht > Als je
liever niet de ganse
dag rondwandelt maar
toch idyllische plekjes in
Kalmthout en haar omgeving
wilt ontdekken, dan kun je dit
doen per huifkar. ✖ Om 10 uur
word je in Arboretum Kalmthout
ontvangen met een kopje koffie of
thee en cake. De gids verwacht je
om 10.30 uur voor een wandeling
in de arboretumtuin van 1,5 à 2
uur. De tuin biedt je alle seizoenen
bloemenpracht en schitterende
majestueuze bomen. ’s Middags
staat de lunch voor je klaar. ✖ Om
14 uur haalt de huifkar je op. Je
maakt een tocht en ontdekt de
prachtige natuur en bijzondere
plekjes van Kalmthout. www.
provant.be
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Het Antwerps

Als de purperen hei begint te bloeien,
breekt de herfst aan.

Het Antwerps seizoen is een gids die je op het juiste moment
op de juiste plek brengt. Want een mooie plek is nog mooier als
je haar op het juiste moment bezoekt. We laten alle seizoenen
spreken op een route die je naar de mooiste plekken in de
provincie brengt. Niet enkel als de natuur het mooist is maar
ook wanneer er wat te beleven valt.
B r a m R a m m e l o o | “Ik denk
Niet alleen als de planten in bloei staan
aan de asperges. Ik denk aan de
maar ook als er oogstfeesten worden
aardbeien. De maatjes die door de
Nederlanders worden voorgesteld aan
gehouden. De juiste momenten in
de burgemeester van Antwerpen.”
het jaar, maar ook in een dag want
P a u l H u y s m a n s | “De maïsoogst in
soms geven dag en nacht een andere
de Kempen. Pompoenen in Kasterlee.
dimensie aan de plek waar je bent.
Of als het gevroren heeft, dan spreekt

men altijd over de Damse vaart, terwijl
je in de regio van Mol immens grote
binnenmeren hebt om te schaatsen.”
B r a m R a m m e l o o | “En bij ons
natuurlijk de purperen hei. Als die begint
te bloeien, breekt de herfst aan.”

Maïsdoolhoven > Verdwalen
in een maïsveld? Dat kan in
Kasterlee-Lichtaart in het
Maïsdoolhof. Aan de hand van
allerlei vragen en opdrachten kun
je de uitgang vinden. Voor het hele
gezin. Een kleuterdoolhof, een
familiedoolhof, een palettendoolhof,
een strobalendoolhof en leuke
landbouwspelen. W aar | Terrein FC
Stenen, Langerberg 1, 2460 Lichtaart.
W anneer | Van 5 juli tot 4 september
alle dagen van 13u00 tot 18u00. ✖ In
Essen vind je ook een maïsdoolhof
van 2 hectare groot. Een dwaaltocht
neemt zo’n 1,5 tot 2 uur in beslag.
W aar | De Bosrust, Kleine Horendonk
8, 2910 Essen. www.maisdoolhof.be

seizoen
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Pompoenmaand in Kasterlee > In oktober
slaat de pompoengekte toe. Een hele maand is
Kasterlee dan in de ban van deze reusachtige
oranje vrucht. Kasterlee is niet voor niets een
dorp van Pompoenpapeters. Oktober pompoenmaand
is uitgegroeid tot een groots volksgebeuren met veel
evenementen en activiteiten en een bijzonder culinair
aanbod. Er verschenen al drie edities van “Pompoenen
culinair” met originele recepten van Kastelse koks.
www.toerisme-kasterlee.be www.pompoenengenootschap.be
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Slapen met een verhaal
Het broekzakbed
Logeren in het landschap
Logeren in uniek erfgoed

in de provincie Antwerpen
Fort 8 > Het Fort van Hoboken werd gebouwd tussen 1859
en 1864, samen met de 7 andere forten van de zogenaamde
Brialmontomwalling. Deze fortengordel bevond zich ter hoogte van
de huidige ring rond Antwerpen. ✖ In juli 2010 bezette Scheld’apen
onder de noemer “WERKKAMP 010” het oude Fort 8 in Hoboken.
Ze sloegen er een maand lang hun tenten op samen met een groep
jongeren met talent maar zonder erkenning: muzikanten met veel
liedjes maar weinig publiek, kunstenaars onwetend of ze artiest zijn,
nitwits met een ego dat gemakkelijk een fort kan vullen. Iedereen die
een maand mee op kamp wilde gaan. In Fort 8 vind je drukateliers,
bouwateliers, muziekateliers, repetitieateliers, atelierateliers, een
café, een binnenplein, een volxkeuken, een dakterras, een vijver,
Scheld’apen en de vrijheid die je nodig hebt. In 2011 werd het kamp
opnieuw georganiseerd. | Fort 8 | Schansstraat 2660 Hoboken |
Ingang via hoofdfrontweg. www.scheldapen.be

Het toeristisch aanbod in de provincie Antwerpen
zal zich altijd op de tegenstelling tussen de stad
en het platteland situeren. We hebben onze
kunststeden Antwerpen en Mechelen en onze
natuur in de Kempen en in het Scheldeland. Slow
logies richt zich op “ecologeren”, waarbij het logies
zeer dicht aansluit bij de authentieke sfeer en
beleving van de plaats waar je verblijft.

“Net als met vakmanschap heb je te maken met gastheer- of gastvrouwschap.”

10
10
10
10
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I n g a V e r h a e r t | “ We hebben veel huizen die
zich lenen tot kleinschalig logies. De sector van de
bed and breakfasts is aan het veranderen. Dat is niet
meer een klein kamertje verhuren en ’s morgens een
oudbakken pistolet serveren. Ik vind het belangrijk
dat ecologeren van zijn geitenwollensokken imago
wordt bevrijd. Dat gaat al lang niet meer over
bizarre groentedrankjes bij je ontbijt. Een moderne
B&B is stijlvol en niet per se duur. Veel uitbaters van
B&B’s hebben dat begrepen. Je moet maar eens
naar die folders kijken. Het is mooi en je hebt ze in
alle prijsklassen. Net als met vakmanschap heb je
hier te maken met gastheer- of gastvrouwschap. De
mensen zich welkom laten voelen. Vriendelijkheid.
Trots zijn op wat je te bieden hebt. Het ontstond
eerst allemaal in de stad, maar nu ook steeds
meer op het platteland. Aanvankelijk hebben we
deze mensen vooral samengebracht om over de
regelgeving te praten. Nu moeten we een stap
verder gaan en hen stimuleren met ideeën uit
binnen en buitenland. En hen vooral steunen
om zich in te schrijven in ons slow concept.”

Diversiteit

Pop up hotels

“Ik zie vooral
kansen in de diversiteit van de provincie Antwerpen.
Wat in de haven nog allemaal mogelijk is met
de bunkers en de forten, waarvan er al enkele
gerestaureerd zijn. Dan heb je nog de Kempen, met
een heel ander beeld dan de haven of de grootstad.”
S a r a D a n d o i s [ T ime c ir c u s ] “Als je op
verschillende niveaus werkt, krijg je interessante
concepten. Het hoeft niet alleen alternatief
te zijn, maar ook niet alleen commercieel. Je
moet kunnen kiezen: ik wil in iets sjiek slapen
of in mijn tent, maar ik wil wel hetzelfde
beleven omdat het op dezelfde site is.”

S a r a D a n d o i s | Vaak is het al genoeg dat je
tegen mensen zegt dat ze iets mogen doen. Je
mag zelf het initiatief nemen. Je mag zelf creatief
zijn. Zo maken mensen hun omgeving leefbaar
en wordt het niet afgepakt door de grote spelers.
Je zou ook tijdelijke ruimtes kunnen beschikbaar
stellen voor mensen die er iets mee willen doen.
Tijdelijk logies, tijdelijke restaurants, pop up hotels,
die ineens verschijnen en dan weer verdwijnen.
Fort 8 in Hoboken is nu aan de Scheld’apen
gegeven. Ze gaan er ateliers en residenties voor
kunstenaars inrichten. In de zomer organiseren ze
een werkkamp waar iedereen welkom is. Je slaat
je tentje op en je kunt mee aan de infrastructuur
van dat gebouw werken. Tegelijk komen een
aantal internationale kunstenaars hun ding
doen en wordt dat ’s avonds vertoond.”

D i r k B r e n t j e n s [ havengids ]
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Slapen met een verhaal
We herscheppen onze hotelkamers, bed & breakfasts,
ontbijtruimtes, patio’s en tuinen tot een lokale beleving op zich.
Met gedichten, anekdotes, verhalen, foto’s en kunstwerken die
verwijzen naar lokale wetenswaardigheden uit heden en verleden
brengen we de gasten meteen in de
sfeer van de streek. We brengen hen
S a r a D a n d o i s | Wij passen ons
verhaal altijd aan aan de locatie. Wij
dichter bij de lokale identiteit en laten hen
zoeken een verhaal dat bij de locatie past.
er ook echt deel van uitmaken. Iedere
Daar brengen we dan een theaterstuk
streek, iedere plek heeft haar verhaal.
rond. Wij verzinnen die verhalen en
nemen de mensen daarin mee.”
Deze verhalen, zowel in woord als in
D i r k B r e n t j e s | “We hebben een
beeld, delen we met onze gasten.

Inventariseren
Als er overal kleine initiatieven ontstaan,
is het moeilijk om dat allemaal kenbaar te
maken. Daar heb je die kleine brouwerij,
daar dat streekproduct, daar dat verhaal,
daar die kleine jeneverstokerij… Zo
bestaan er ontzettend veel initiatieven
in de provincie. Als we nu al eens
begonnen met dat te inventariseren.

haven met havenarbeiders die in de dokken
werkten. Je hebt het aanwervinglokaal.
Of het multiculturele verhaal van de
haven. Of het leven op het schip zelf:
de brug, de machinekamer en de
kombuis, waar de kok het eten maakt.”

Louis Neefs
H i l d e D a n e e l s [ B & B en
V akantiewoning H ildegardenin
G ierle ] “In onze B&B komt steeds het

verhaal van Louis Neefs terug. Wij staan
er echt versteld van hoeveel mensen nog
voor dat verhaal komen. Hij zong over ‘mijn
dorp in de Kempen’ en dat dorp is Gierle.
We hebben het boek liggen dat Connie
geschreven heeft. De mensen neuzen daar
graag in. Je hebt ook nog café Den Eik
wat verderop, waarover hij ook gezongen
heeft. Daar hangt nog een oude affiche
van een optreden, het doodsprentje.
Jeroen Meeus is in dat café nog de plat
préferé van Louis Neefs komen maken.”
D i e d e r i k B e e l e [ bed & breakfast
F rom D u sk till D awn in M e c helen ]

“Wij vertellen vooral de geschiedenis van
ons huis en van onszelf. Wij hebben het
huis gekocht van een oude vrijgezel die hier
gans zijn leven alleen gewoond heeft. Zijn
hobby was het schilderen van vrouwelijke
naakten. Dat is een leuk verhaal. Daarna
kunnen we dan over ons eigen verhaal
beginnen. Vaak volstaat het om in de
kamer of de gemeenschappelijke ruimte
een flesje bier van een plaatselijke brouwerij
te zetten om een verhaal uit de streek te
creëren. Zo kun je de gasten adviseren
om ergens een bezoekje te brengen.”

“Vaak volstaat het om in de kamer of de gemeenschappelijke ruimte een flesje bier
van een plaatselijke brouwerij te zetten om een verhaal uit de streek te creëren.”
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D i e d e r i k B e e l e | “Zet dat op een
website zodat het niet veroudert en
altijd up to date blijft. En zo kom je dan
inderdaad in de restaurantjes, de cafeetjes
of de plekjes die niet in de boekjes staan.”

B&B Het Laatste Dwaallicht
Kalmthout > Een artistieke
bed & breakfast met alle modern
comfort in een gerenoveerd 100
jaar oud pand. De kamers werden
ingericht met een knipoog naar
Suske en Wiske, wiens geestelijke
vader afkomstig is uit Kalmthout.
Het ontbijt, kaargemaakt op een
AGA-fornuis, wordt geserveerd in
zelfvervaardigd aardewerk. In de
ontvangstruimte stelt de gastvrouw
haar ceramiek en beeldhouwwerken
tentoon. De B&B bevindt zich op
wandelafstand van het Arboretum
en de Kalmthoutse Heide. www.

B&B Bookends | A place for
gastronomy and culture >
Het huis dateert van 1920 en was
het eerste huis dat gebouwd werd op
de Boekenberglei. Aan de binnenzijde vallen de boeken meteen op.
Bookends (boekensteunen) past
niet alleen bij de straatnaam maar
ook bij haar bewoners: literatuur
is alom aanwezig. In het interieur,
maar ook in de verhalen van wie er
woont. www.bb-bookends.be

hetlaatstedwaallicht.be

B&B Hullebrug Itegem.
Powezie door gastvrouw Ursie.
Moeder Hullebrug.
Lieve moeder Hullebrug
Ik zag je, ik dacht: “ooit kom ik bij je terug”
Jouw warmte kan mij bekoren…
Ik wil voor altijd bij je horen!
Ik zag in de wereld vele landen,
Maar voelde mij nooit zo goed
Als in jouw handen…
Van de Uluru tot de Ganges rivier…
’t Voelt nergens zo “thuis” als hier.

Den Eik > is een oude afspanning in Gierle die
zeker al van in het begin van de 19de eeuw bestond
en waarschijnlijk nog vroeger. In 1792 werd hier
Franciscus, zoon van uitbater Jan Baptist geboren,
die met het leger van Napoleon naar Moskou trok.
✖ Een andere befaamde waardin was Julia Diels,
“Zjelie van den Eik”, die meer dan 60 jaar lang
pinten tapte en door Louis Neefs werd vereeuwigd.

Itegem, waar ik opgegroeid ben langs de kabb
lende Nete…
Mijn thuishaven… zeker weten!
www.hullebrug.be
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Het

broekzakbed
Het broekzakbed is een vorm van georganiseerd wild
kamperen. Je hebt je bed altijd bij en laat de locaties
los. Met een eenvoudige slaapkit (handdoek, zeepje,
pyjama…) trek je er op uit om te overnachten waar je
maar wilt en waar je maar kan. Het is een landelijke
vorm van couchsurfing, nu al populair in de stad,
maar doorgetrokken naar de hele provincie.

Met je rugzakje
Met je broekzakbed zou je dan bijvoorbeeld vanuit Lillo
Fort op een driedaagse avontuurlijke reis door de provincie
Antwerpen kunnen trekken. Je rugzakje met alles wat je
nodig hebt. Een kaart of een gps en S a r a D a n d o i s : “Couchsurfing is nu
vooral iets stedelijk. Ik vind dat jammer.
met je code kun je wat elementair
willen mensen wel eens weg uit de
comfort vinden in de infrastructuur Soms
stad. In Oostenrijk is er zo’n initiatief waar
van de overheid. Je gaat over trage je in betonnen kokers kunt overnachten
die overal geplaatst kunnen worden.
wegen waar je anders nooit komt.
Er zit een tweepersoonsbed in en wat
elementair comfort. Je krijgt een code
en daarmee kun je dan binnen.”

Infrastructuur
D i r k B r e n t j e n s | “Waarom zou je de
infrastructuur van de parken en domeinen,
waar je elementaire vormen van sanitair
of andere overnachtingsmogelijkheden
kunt vinden, niet in kaart kunnen brengen?
Er staan zoveel gebouwen van het
Havenbedrijf, de spoorwegen of Douane
en Accijnzen leeg. Daar heb je toiletten,
douches, soms zelfs een keukentje.”
S a r a D a n d o i s | “Zo’n systeem met
een code werkt wel. Want ik kan me
inbeelden dat je die infrastructuur niet
zomaar voor iedereen wilt openstellen.”
D i e d e r i k B e e l e | “Dat is perfect
haalbaar. In sommige steden kun
je met zo’n sleutelkaart op eigen
houtje gebouwen bezoeken.”
D i r k B r e n t j e s | “Dat kan zelfs heel
confronterend werken. Je gaat van een
industrieel gebied naar de vrije natuur.
Dat ligt geen 20 kilometer van elkaar.”
S a r a D a n d o i s | “Je bent te voet of
met de fiets. Je hoeft geen tent mee te
sleuren. Je kunt zo verschillende routes
ontwerpen. Ook voor mensen die wat
meer luxe willen en zo van B&B tot B&B
trekken om in een echt bed te slapen.”
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“Waarom zou je de infrastructuur
van parken en domeinen,
waar je elementaire vormen
van sanitair of andere overnachtings
mogelijkheden kunt vinden,
niet in kaart kunnen brengen?”
Paalkamperen > Wild kamperen in een bos of natuurgebied is
verboden. Sinds 2009 kun je in het domeinbos de Hoge Vijvers
in Arendonk echter wel paalkamperen. Dit is een paaltje met niet
meer dan een waterkraantje waarrond je in een straal van 10 meter
je tentje mag opslaan. Ieder tentje mag maximaal 48 uur blijven staan.
Er mogen niet meer dan 3 tentjes opgesteld worden en maximum 10
personen overnachten. Behalve het kraantje zijn er verder geen sanitaire
voorzieningen en geen vuurplaats. Maar wel een pure natuurbeleving met een minimale ecologische voetafdruk. ✖
De bivakzone ligt op nauwelijks 100 meter van het
fietsknooppuntennetwerk en het wandelnetwerk
Kempens Landgoed. ✖ Domeinbos Hoge Vijvers in
Arendonk | Coördinaten: breedtegraad 51°22’9” N
en lengtegraad 5°5’2” E. www.natuurenbos.be
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CouchSurfing [ Uit

W iki p edia , de

is het grootste
internationale, op internet gebaseerde
gastvrijheidnetwerk. In juli 2010 waren
er ruim 2.000.000 leden. Leden kunnen
andere leden vragen om overnachting en
men kan aangeven of men een slaapplek
ter beschikking heeft voor andere
mensen. Ook is het mogelijk om de site
te gebruiken om simpelweg mensen te
leren kennen op plekken waar men nog
niemand kent. ✖ Couch betekent sofa,
maar dat wil niet zeggen dat men altijd op
een sofa terecht komt. Soms heeft men
een eigen kamer, soms alleen een plek op
de grond voor een matje, of een plek in
de tuin voor een tentje. Waar men terecht
komt staat gewoonlijk op de gebruikerspagina. Men is als lid niet verplicht zelf
ook mensen onderdak te verschaffen,
sommige mensen zijn immers voor
langere tijd op reis, of hebben geen plek
voor gasten. ✖ Deelname is gratis, al kan
men wel met behulp van een creditcard
zichzelf authentificeren, en daarmee
tegelijk een donatie aan het project
doen. Gasten en hosts betalen elkaar
niet. Na het ontmoeten kan men andere
couchsurfers aan de lijst van vrienden
toevoegen (met verschillende betrouwbaarheid) of een referentie achterlaten.
Bij extreme gevallen van misbruik (zoals
seksuele intimidatie) worden leden
verwijderd. www.couchsurfing.org
vrije en c y c lo p edie ]

Das Parkhotel
Kamers in een rioolpijp > Das
Parkhotel in Oostenrijk heeft drie
rioolpijpen omgebouwd tot hotelkamers in een openbaar park. De
hotelkamers zijn niet groot maar je
kunt er wel in rechtstaan. Er is een
tweepersoonsbed, bergruimte, licht,
stroom en beddengoed. De rioolpijpkamers zijn beveiligd met een
pincode zodat je met een gerust hart
je spullen kunt achterlaten. In Das
Parkhotel kun je achteraf ook zelf
bepalen hoeveel je wilt betalen voor
je overnachting. www.dasparkhotel.net

Het ei
Blob VB3 > Een blob, een kantoorei of een
futuristische caravan, met kitchenette, een badkamer en
een slaapnis, dus multifunctioneel. Ontstaan als reactie
op de vaak enge, kortzichtige stedenbouwkundige
regelgeving. Gemaakt als een statement. Uitgegroeid
tot een vrijheidsymbool.
blobforsale.blogspot.com
http://www.dmva-architecten.be
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Logeren in het

Door logeren letterlijk in het landschap te integreren
ga je dat landschap ook helemaal anders bekijken. Je
bent één met de natuur want je bevindt je op dezelfde
hoogte als de natuur. Dit kan onder de grond gebeuren,
verborgen in een heuvel, in boomhutten of op het water.
Logeren in het landschap creëert een unieke belevenis
in het echte landschap van de provincie Antwerpen. Je
ziet de natuur nu vanuit het standpunt van de natuur.

De ultieme slowdroom van Sara.

Sara Dandois

| “Met ons Airhotel in het

Arboretum van Kalmthout waren we al op
20 dagen uitverkocht. Iedere kunstenaar
heeft zijn eigen kamer ontworpen. Ze
zijn dus allemaal verschillend. Ja, het is
onze droom om een site te bouwen, die
duurzamer is, langer kan dienen.”
S a r a D a n d o i s | “Bij ons betaal je
maar 19 euro per nacht. Wij proberen
altijd laagdrempelig te zijn. Want anders
is het alleen iets voor een klasse die het
zich kan permitteren. Je zou dat dus
inderdaad net zo goed in een domein
of een park kunnen doen. Waarom niet
tijdens de Zomer van Antwerpen? Aan
de kaaien hebben ze ook ooit van die
units neergezet. Maar je werd daar niet
ontvangen, er was geen ontbijt. Dat was
heel onpersoonlijk. Het waren wel mooie
structuren maar je miste een ziel en mensen.
Dan blijven het toch maar lege dozen.”

“Boomnesten om te overnachten in groendomeinen.
Of draagbare cocons met een schattenkaart van
de regio en een 1 nacht overlevingspakket om
ergens op een heerlijke plek te slapen en wakker
te worden. In de steden kan dat overnachten
zijn op een hoog monumentaal gebouw.”

Airhotel van TimeCircus > Funky flying
dreams and coccons, de luchtkamers van
Timecircus. Een droomproject om in te
dromen, laat uzelf sudderen in de stoomkamer
van de VerwenMachiene, laat u bedienen door
boomklimobers en airhostessen, ontwaak
met vogelgezang en geniet van een gezond
ontbijt. ✖ Een mobiel luchthotel geadapteerd
aan zijn omgeving, versmeltend in zijn locatie
om de mensen te verwennen. Een droomproject om in te dromen. Op hotel ga je om
te ontspannen, wiegend tussen de bomen
of aan een lantaarnpaal. Getrakteerd op de
geluiden van de nacht in plaats van televisie
en genietend van een prachtig panorama bij
zonsop- en ondergang. Verschillende kamers
door verschillende kunstenaars ontworpen.
Omdat de grootste luxe is: de overweldigende
impact en rust van de hogere sferen. Een
ochtendorkest van vogels in plaats van een
wekkeralarm. Als receptie wordt de installatie
van de VerwenMachiene ingezet. Zo is er de
mogelijkheid om volledig op zonne-energie
te genieten van een drankje aan de Bar, een
douche te nemen met gefilterd regenwater en
een sauna op hout. ✖ In plaats van sleutels van
je kamer ontvang je een badjas, een gastendoekje, een koplamp en een kledingszak,
allemaal uit Timecircusfabricatie met liefde
en oog voor detail, esthetiek en functionaliteit ontworpen. Je bed is gespreid en elke
kamer heeft zijn eigen typische vormgeving.
Low impact systemen om units op te hangen.
Volledig verwend in en door de bossen. Er
is ook een luchtlounge en een luchttoilet of
douche mogelijk... ✖ Kamers met ontbijt:
vruchten en granen, verse melk, of wat er in de
buurt voorhanden is. Voor diegenen die liever
op de begane grond ontbijten, is er een ontbijtplaats voorzien in de VerwenMachiene. Er is
roomservice tot 23.30u. ✖ Je wordt bediend
door onze boomklimobers en luchtkamermeisjes. www.timecircus.org/en/airhotel www.terranova.
provant.be/

“Wij proberen altijd laagdrempelig te zijn. Want anders is het
alleen iets voor een klasse die het zich kan permitteren.”

62

Logeren in uniek

erfgoed

De provincie Antwerpen heeft bunkers, molens, oude forten,
havenkranen, boten Allemaal unieke locaties waarin logies kan
worden geïntegreerd. Ze hebben allemaal een eigen verhaal
en bieden een unieke beleving. Ons erfgoed kan dienen om
onverwacht logies aan te bieden met een bijzondere meerwaarde.

D i e d e r i k B e e l e | “Tijdens een wandeling op
het strand van Normandië ontdekten we een fort
waarin 6 gastenkamers waren ondergebracht. Dat
was tamelijk primitief en ook redelijk goedkoop.
De ontbijtruimte was een kleine veranda op het
dak van het fort met zicht op de oceaan.”
D i r k B r e n t j e s | “In de haven liggen 99 bunkers.
De meeste daarvan zijn niet meer toegankelijk.
Maar enkele, vlakbij de sluizen, daar kun je iets
mee doen. Je hebt wel wat bouwtechnische
problemen. Hoe ga je dat isoleren? Of gerieflijk
maken? Want het moet wel de bedoeling zijn dat
je daar een leuke nacht in kunt doorbrengen.”

Sluiswachterhuisjes
Diederik Beele

| “Het Patershof in Mechelen is een

mooi voorbeeld. Een oude kerk omgebouwd tot hotel.”
D i r k B r e n t j e n s | “Lillo Fort heeft ook jaren
leeggestaan. Tot er een investeerder is opgedoken
die er zeer mooie lofts in heeft gebouwd.”
D i e d e r i k B e e l e | “Langs de Dijle staan een
aantal sluiswachtershuisjes. Dat zijn kleine
kasteeltjes met allure. Zij staan in een mooi
landschap aan het water. Mits een kleine
investering zou je daar iets van kunnen maken.”

Containers
M a r i n a V a n R o m p a e y [ rederij R iverstar ] “In
Antwerpen weten ze niet meer wat ze met hun oude
containers moeten doen. In de haven staan ontelbare
lege containers. Ik denk dan: stapel die op elkaar en
maak daar huisjes van of vakantiewoningen. Schilder
ze en maak er iets leuk van. Nu staat het te verroesten.”

Wijn of Water | Dineren in
zeecontainers aan de Maas
> “Wijn of Water” ligt in het
Lloydkwartier in Rotterdam.
Het gebouw is uit zeecontainers vervaardigd en vanaf
de zitplaatsen, zowel in het
restaurant als op het terras, kijk je
uit over de Maas en de haven. Om
deze havenexperience compleet
te maken serveert dit restaurant
vooral visgerechten. www.wijnof-

Hotel Vé > Mercure Vé werd
ondergebracht in een voormalige
visrokerij uit 1923. Bij de
oprichting van het hotel behield
men de unieke persoonlijkheid
van de visrokerij. De bestaande
structuur werd stijlvol gecombineerd met moderne architectuur
en hedendaagse luxe. www.hotelve.
com

water.nl

Het Patershof > In het historische hart van Mechelen werd de
Minderbroederskerk uit de XIXde
eeuw omgetoverd tot een verbazingwekkend en luxueus viersterrenhotel. Een nieuw oord van
gastvrijheid, waarin de oorspronkelijke roeping van het pand
opnieuw tot leven wordt gewekt.
Maar dan met een ultramoderne
toets én met het grootste respect
voor de site. www.patershof.be

“In de haven staan ontelbare lege containers.
Stapel die op elkaar en maak daar huisjes van of vakantiewoningen.”
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in de provincie Antwerpen
Arboretum Kalmthout > een unieke bomen- en plantencollectie met tal van activiteiten | Heuvel 2 - 2920
Kalmthout Provinciaal Groendomein De Averegten > [100 ha] wandeldomein met bossen en weilanden.
Bijenhal en boerderij | Boonmarkt 12 - 2220 Heist-op-den-Berg Provinciaal Groendomein Broek De
Naeyer > [66 ha] een typisch recyclagegebied waar vroeger turf werd ontgonnen en een stortplaats voor industrieel afval, is nu terug een natuurgebied met een rijke fauna en flora | Willebroek Provinciaal Sport- en
Recreatiedomein De Nekker > een sport- en recreatiedomein voor groot en klein, met zwembad, speeltuin, minigolf
en sportvelden | Nekkerspoel-Borcht 19, 2800 Mechelen Provinciaal Recreatiedomein De Schorre > [75
ha] een oude kleiput vol pit. Voor recreatie, sport en evenementen | Schorrelei 1 bus 1 - 2850 Boom Provinciaal
Groendomein d’Ursel > in het pittoreske dorpscentrum van Hingene vind je deze 18de eeuwse zomerresidentie met
slotgracht, vijver en monumentale bomen Provinciaal Groendomein Hertberg > [236 ha] de Merodebossen,
een eindeloos gebied van bos en natuur | Bloemberg 25 - 2230 Herselt Provinciaal Groendomein Hof
van Leysen > [2 ha] een stukje groen aan de zuidelijke rand van Antwerpen. Met ervaringstuin en speeltuin.
Provinciaal Groendomein Hoge Mouw > [100 ha] voor sportieve recreanten en kinderen om te joggen, wandelen
en moutainbiken, paardrijden | Lichtaartsebaan 45 - 2460 Kasterlee Provinciaal Groendomein Kesselse
Heide > (43 ha): een stuk Kempisch landschap zoals het vroeger was met schapen die nog vrij rondlopen in de natuur |
Vaerestraat 4 - 2560 Nijlen Provinciaal Groendomein Neteland > een groene strook tussen de Netedijk en de
Mechelsesteenweg waar het Provinciaal Instituut voor Milieu-Educatie (PIME) haar thuisbasis heeft. Provinciaal
Groendomein Prinsenpark > [215 ha] een uitgestrekt heidegebied met vijvers en grachten | Kastelsedijk 5 2470 Retie. Provinciaal Groendomein Pulhof > een ongeschonden parel om te wandelen tussen de bomen
langs het vroeg 20ste eeuwse kasteel dat omgevormd wordt tot een “innovatiehuis voor leefcultuur” met een ecologische moestuin | ’s Gravenwezelsteenweg 59 - 2110 Wijnegem. Provinciaal Groendomein Rivierenhof
> net buiten het centrum van Antwerpen, een levend park om te wandelen, cultuur te beleven, te ravotten of te sporten
| Turnhoutsebaan 232 - 2100 Antwerpen. Provinciaal Groendomein Vrieselhof > een rustig kasteeldomein waar Antwerpen eindigt en de Kempen beginnen | Schildesteenweg 95 - 2520 Ranst. Vrijbroekpark
> [50 ha] aan de rand van Mechelen, prachtig groen met een unieke rozentuin met meer dan 1000 rozensoorten |
Hombeeksesteenweg 264 - 2800 Mechelen Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer > een hagelwit
strand, zuivere zwemvijver, speeltuinen, sporten, evenementen en overnachten | Zilvermeerlaan 2 - 2400 Mol

De verschillende parken en domeinen van de provincie
Antwerpen hebben zowel een recreatief als een groen
karakter. Met een ‘slow‘ invulling van onze parken en
domeinen willen we een beleving creëren die echt past
bij het karakter en de identiteit van ieder park en domein.
Momenteel bestaan er in deze parken en domeinen al
heel wat “slow” belevingen. Het is slechts een kwestie van
dit nog beter uit te bouwen en onder één aansprekende
noemer te communiceren.
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| “Alle parken
hoeven niet meer hetzelfde te doen.
Voor een culturele dag ga je beter
naar Pulhof, voor sport naar een
ander domein en voor een rustige
wandeling met vrouw en kind weer
ergens anders. Ik denk dat we in
de volgende legislatuur eens goed
moeten nadenken over wat onze
smoelen precies zijn. Wat hebben
we dan nodig aan infrastructuur?
Waar investeren we in? Doen we
meer evenementen of minder
evenementen? We moeten zorgen
dat al die parken een gezicht
krijgen en de directies in functie
daarvan kunnen werken. Zo tillen
we onze parken en domeinen op.”

Rik Röttger

een paar citaten
naar hier verhuizen?
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Een park met een
Net als de smurfen lijken al onze parken op elkaar maar hebben
ze toch een eigen karakter en een eigen persoonlijkheid. We
geven hen een uniek “slow” gezicht en kunnen daardoor hun
sterktes beter in de verf zetten. Het ene park is beter geschikt voor
sport en recreatie. Het andere voor natuurbeleving en rust. Nog
een ander snakt naar cultuur. Door ieder park een eigen gezicht
te geven kunnen we de kwaliteit ervan verbeteren omdat we ons
nu kunnen focussen op de sterke punten van het park of domein.

Uniek
Als je de ideeën voor parken en domeinen bekijkt, merk je
meteen dat er nood is aan parken met een smoel. Een park dat
met energie bezig is. Een park dat met kinderen bezig is. Een
park voor een artist in residence en cultuur. Een ecopark. Maar
onze parken moeten ook onthaastend en authentiek zijn.

Poorten

| “Als je over een smoel spreekt,
moet je ook beseffen dat onze domeinen in een
landschap liggen. Sommige parken kunnen
een poort vormen naar de landschappen in de
buurt, die door routes verbonden zijn. Zo kun je
de streek ruimer gaan verkennen. Onze parken en
domeinen zijn een ideale startplaats om een cirkel
van 30 of 40 kilometer daarrond te bestrijken.”
M i c h i e l B e e r s [ T omorrowland ] “Je
kunt alle domeinen opsplitsen en voor ieder
onderdeel een specifiek merk en logo creëren. Als
je dan in zo’n park komt, weet je meteen wat je
er kunt doen. Je ziet in één oogopslag wat er te
beleven valt. Je weet op voorhand waar je naar
toe moet om te beleven wat je wilt beleven.“
Rik Röttger

B a s V a n d e rv e k e n [ R egionaal

L ands c ha p K leine en G rote N ete ] “Het
gaat er inderdaad om wat je uniek maakt.”
M i c h i e l B e e r s | “Maar het moet wel kloppen.
Je moet uitblinken in wat je goed doet.”

Sommige parken kunnen een poort vormen naar de landschappen in de buurt,
die door routes verbonden zijn.

Eigen energie

eerst
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We streven naar duurzame parken en domeinen die zelf
energie opwekken en duurzame mobiliteit promoten.
We kunnen met onze houtsnippers energie opwekken
en we zetten de bezoekers aan om hun eigen energie
te gebruiken als ze naar het park of domein komen door
te wandelen of te fietsen. Parken en domeinen die hun
eigen energie opwekken worden een attractie op zich.
Energiezuinige recreatie kan als een
R i k R ö t t g e r | “We zijn nu al aan het kijken
hoe we meer duurzame verplaatsingen naar
rode draad doorheen het hele “slow”
onze domeinen kunnen ontwikkelen. Wij
aanbod van de provincie Antwerpen
ontsluiten hele gebieden waar je kunt komen
lopen in zowel logies, routes, parken
wandelen maar dan zie je dat de mensen
eerst met de auto naar die poort komen.
als waterbeleving. Door groene
Hun voortraject is dus in tegenstelling met
assen te creëren werken we aan een
wat ze in onze parken willen komen doen.
Kunnen we er dan niet voor zorgen dat je
ecologische vrijetijdsbesteding.

Landschap zoekt een kapper
Heel wat duurzame initiatieven in onze
domeinen kunnen kleinschalig beginnen.

A

met de bus naar onze domeinen komt en
dat je uitstap bijvoorbeeld al begint op de
Rooseveltplaats in Antwerpen? Dat daar
aan de bushalte al een wegwijzertje naar
de Schorre staat met de vermelding hoe
lang het duurt om er te geraken? Zo besef je
in Antwerpen ook dat je maar op een half
uurtje van een heel mooi groen domein zit.”
B a s V a n d e rv e k e n | “Wij zijn zo’n
kleinschalig project aan het opzetten
met ‘landschap zoekt een kapper’. Onze
houtkanten en knotbomen worden nu
onderhouden om esthetische en ecologische
redenen. Dat kost geld want je moet daar
arbeiders voor inzetten. Anderzijds, zeker
met de stijgende energieprijzen, zijn heel wat
mensen op zoek naar hout als energiebron.
Wij brengen die twee samen door aan
mensen te vragen dat zij in ruil voor het
hout het landschap willen onderhouden.
Zo besparen zowel de overheid als de
mensen een pak geld en werken we aan
meer duurzaamheid. Dat is kleinschalig,
maar volgens mij werkt dat. Je zou in een
voorbeeldpark zelfs meer van die kleine zaken
kunnen aanpakken. Ook door bijvoorbeeld
met streekproducten te werken in de cafetaria.”
M i c h i e l B e e r s | “Het moet juist zitten.
Je mag het zeker niet als alibi gebruiken
voor alles wat je fout doet. Houd het
klein, houd het goed, houd het puur.”

“Wij ontsluiten hele gebieden
waar je kunt komen wandelen
maar dan zie je dat de mensen eerst
met de auto naar die poort komen.”
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SlimWeg > SlimWeg is een info- en adviespunt
voor iedereen die meer wil weten over duurzame
mobiliteit. Zowel particulieren als bedrijven
kunnen er terecht. Ben je op zoek naar jouw ideale
route? Wil je weten van welke fiscale voordelen
je kunt genieten? Ben je op zoek naar een partner
in duurzame mobiliteit? SlimWeg biedt je alle
infomatie onder één dak. Samen gaan we van
A naar B met minder CO2. Met een handige
routeplanner kun je zelf je route bepalen van
deur tot deur met bus, tram of trein. Het vertreken eindpunt kunnen een adres of een herkenningspunt zijn. Een route te voet of met de fiets
kun je aanvragen via mail. www.slimweg.be

Groene Halte Wandelingen > In 2004 startte
Trein Tram Bus met het concept Groene Halte.
Het idee is eenvoudig: de wandelaar reist met
het openbaar vervoer naar Groene Halte A, waar
een wandeling in “rechte lijn” begint. Op het
eindpunt van de wandeling stapt de wandelaar
aan Groene Halte B terug op het openbaar
vervoer. De wandelingen wijken dus af van de
typische luswandelingen waarbij de auto als vooren natransport wordt gebruikt. ✖ Groene Halte
wandelingen leiden je langs de mooiste natuurplekjes in Vlaanderen. Daarenboven verplaats
je je op een milieuvriendelijke wijze: wandelen
in combinatie met het openbaar vervoer. ✖ De
provincie Antwerpen telt al 7 Groene Halte
Wandelingen. www.groenehalte.be

De Groene Sleutel
> De Groene Sleutel
is een internationaal
keurmerk voor milieuvriendelijke toeristische
bedrijven. Met het behalen
van de Groene Sleutel
engageert dit bedrijf zich
om op een duurzame
manier te werk te gaan.
Er wordt zorgvuldig
omgesprongen met water,
energie en afval, zonder toe
te geven op het vlak van
comfort. www.groenesleutel.be
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Het park met een Artist in Residence
“Allerlei tuig werkt in het park en toont er zijn ding.”
Sommige parken en domeinen kunnen echte plekken van
bezinning worden. Plekken die inspireren en aanzetten tot
schepping. Met een bezoekende kunstenaar, die leeft en
werkt in het park, kan dit extra in de verf worden gezet en
kunnen we het publiek onze parken anders
Kr i s t e l K e t e l s [ G roendomeinen
laten beleven. Kom er schrijven, kom er
M e c helen ] “In het kasteeldomein
schilderen, kom er boetseren, kom er
d’Ursel in Bornem zie ik dat wel zitten.
We hebben daar een woning in het bos.
manden vlechten, kom er dansen…
Je moet wel oppassen dat je dat niet te
clean gaat renoveren. Want dan trekt
dat een kunstenaar niet meer aan.”

Kunst op trage wegen
| “Ik denk dat er veel
kan. Wij zijn nu bezig met een project in
samenwerking met de Verbeke Foundation.
Turnhout is volgend jaar Cultuurstad van
Vlaanderen. Dan gaan wij een festival van
de trage wegen houden. Wij organiseren
een trektocht door heel Vlaanderen, van
Voeren tot ergens in West-Vlaanderen, te
voet langs trage wegen. Tegelijk hebben
wij een aantal kunstenaars gevraagd
om iets te doen rond die trage wegen. De
kunstenaars verblijven een maand in een
bed and breakfast om na te denken en voor
te bereiden. Het hoofdevenement is een
weekend in Turnhout, waar die kunstenaars
hun ding doen op het platteland.”

B a s V a n d e rv e k e n

Café Noorderlicht > De NDSM werf,
een voormalige scheepswerf, gelegen aan
het IJ in Amsterdam-Noord, is de grootste
culturele broedplaats van Amsterdam. Hier
werken 250 kunstenaars op het gebied van
beeldende kunst, vormgeving, theater, film,
media en architectuur. Deze unieke locatie zal
zich in de toekomst ontwikkelen tot culturele
hotspot waar het hele jaar een programma
wordt gepresenteerd. www.ndsm.nl
Op deze plek bevindt zich ook Café
Noorderlicht, een aparte maar heel gezellige
zaak in een gigantische glazen hangar. Je
kunt er iets eten en drinken of buiten op
het grasveld genieten van het adembenemend panorama op de haven en de oude
scheepswerf. www.noorderlichtcafe.nl/

Parkdichters
M i c h i e l B e e r s | “Vorig jaar heeft een
bamboekunstenaar op Tomorrowland de
brug in de Schorre onder handen genomen.
Dat was een megagrote constructie waar
hij 3 of 4 weken aan bezig is geweest.
Het is zo jammer dat dit kunstwerk daar
geen twee maanden kon blijven staan.
Het was betaald. Samen met de provincie
hadden we dat kunnen opwaarderen.”
B a s V a n d e rv e k e n | “Net zoals
je stadsdichters hebt, zou je in het
buitengebied ook parkdichters kunnen
aanstellen. De Warande in Turnhout
heeft een artist in residence die bij elk
evenement het voorprogramma doet.
Dat kan net zo goed in een park.”

BAT 10 >

B A T [ B eeldenro u te

is een kunstenproject
langs de antitankgracht waaraan 4 gemeenten
samenwerkten: Brasschaat, Brecht, Ranst en
Schilde. 20 kunstwerken werden gedurende
4 maanden tentoongesteld op verschillende
locaties langs de antitankgracht. Een heuse
“kunstenroute” die start aan het Albertkanaal
in Oelegem (Ranst) en over een afstand van
ongeveer 20 km doorloopt tot aan het fort
van Brasschaat. Een groot deel van dit traject
loopt samen met het provinciaal fietsknooppuntennetwerk waardoor de route optimaal
gebruikt kan worden door wandelaars en
fietsers. BAT wou een ruim publiek op een
aangename manier in contact brengen met
hoogstaande beeldende kunst enerzijds en
met het prachtige natuurlandschap langs en
rond de antitankgracht anderzijds.

A nti - T ankgra c ht ]

www.bat2010.wordpress.com

gesloten wegens
vandalisme

Verbeke Foundation > De Verbeke
Foundation is een private kunstsite die
geopend werd op 1 juni 2007 door kunstverzamelaars Geert en Carla Verbeke Lens.
Cultuur, natuur en ecologie komen er samen.
De ruimte herbergt een indrukwekkende
verzameling moderne en hedendaagse
kunst en biedt als “kunstenvrijplaats” ook
kansen aan jonge kunstenaars. Met 12
hectare natuurgebied en 20.000 m² overdekte
ruimten is de Verbeke Foundation één van de
grootste privé-initiatieven voor hedendaagse
kunst in Europa. De loodsen van het vroegere
transportbedrijf van Geert Verbeke werden
omgebouwd tot unieke expositieruimtes.
Eén van de gebouwen werd ingericht om
de uitzonderlijke verzameling collages en
assemblages tentoon te stellen. ✖ De Verbeke
Foundation is een aanhoudend groeiproces. Kunstenaars kunnen er in residentie
verblijven, grotere en kleinere tentoonstellingen wisselen elkaar af…, waardoor de
Foundation er elke dag anders uitziet. ✖
“Onze tentoonstellingsruimte wil geen oase
zijn. Onze presentatie is onaf, in beweging,
ongepolijst, contradictorisch, slordig,
complex, onharmonieus, levend en onmonumentaal, zoals de wereld buiten de museummuren.” Geert Verbeke | Verbeke Foundation
| Westakker - 9190 Kemzeke (Stekene)
www.verbekefoundation.com

“Je moet wel oppassen dat je dat niet te clean gaat renoveren.”
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Boer in ’t Stad of op het platteland
Boeren is weer hip. Dat blijkt uit het succes van de
plukboerderijen en de guerrilla gardeners, die onverwacht in de
stad braakliggende stukjes groen in moestuintjes veranderen.
Zowel in de stad als op het platteland en dus zeker in onze
parken en domeinen kunnen we de bezoekers zelf het
boerenleven laten ervaren en hen dichter bij het voedsel brengen.
Net zoals we een schoolklas een stukje park kunnen laten
adopteren en ze leren boeren of een dier laten adopteren.
We brengen onze parken en domeinen dichter bij de mensen
door hen er zelf in te laten werken. Zo brengen we
B a s V a n d e rv e k e n
de mensen echt weer in contact met het landschap.
| “Dat heb je zelf in de
hand. Ik geloof wel in
Van moestuintjes in het park, boerenklassen op
zo’n gebruik van de
school, iedere klas een stukje natuur, boer voor
publieke ruimte.”
een week, voedsel kweken in bloembakken tot
M i c h i e l B e e r s | “Ik
denk dat het sowieso
kookworkshops met vergeten groenten.
zal gebeuren. Bij veel
In Antwerpen voel je de tegenstelling tussen de stad
mensen valt hun frank
en het platteland heel fel. We hebben twee grote
dat het anders kan.”
steden en daar rond allemaal platteland. Daar kun
B a s V a n d e rv e k e n
| “Het is plezant, het is
je heel wat interactie tussen creëren. Laten we dus
goedkoop, het is gezond.
moestuinieren in onze parken en domeinen.
Kleine groepjes zoals de
stadspotters beginnen
ermee. Andere mensen
zien dat en vinden
het zo gek nog niet.
Bovendien heeft de stad
Antwerpen beslist dat alle
platte daken voortaan
groendaken moeten
zijn. Zo krijg je hectaren
nieuwe groengebieden.”

We brengen onze parken en domeinen dichter bij de
mensen door hen er zelf in te laten werken.

Guerrilla gardening [ Uit W iki p edia , de
vrije en c y c lo p edie ] Guerrilla gardening
is een activiteit die erop is gericht om meer
groen in stedelijke omgevingen te realiseren.
Dit wordt bereikt door met behulp van
kortdurende acties tuintjes aan te leggen op
plekken in steden met weinig of geen groen.
✖ Guerrilla gardening is niet-commercieel en
draait uitsluitend op vrijwilligers. In verschillende landen zijn er organisaties actief in
guerrilla gardening. ✖ “Let’s fight the filth with
forks and flowers”. www.guerrillagardening.org

Vzw Voedselteams > Een voedselteam is een
groep mensen uit een zelfde buurt die gezamenlijk
verse groenten, fruit, vlees, brood, zuivel en
wereldwinkelproducten aankopen bij producenten
uit de streek. Als lid kun je wekelijks bestellen via
de webwinkel en de bestellingen afhalen in het
depot in jouw buurt. ✖ Voedselteams doen het
omdat ✖ … ze kiezen voor het groentepakket: veel
gezond lekkers met soms verrassende smaken,
biologisch geteeld ✖ … ze weten waar hun voedsel
vandaan komt en een band creëren met de boeren
✖ … ze kiezen voor gezonde kwaliteit: geen
pesticiden, hormonen of bewaarmiddelen ✖ …
ze kiezen voor het respecteren van plant en dier.
Ze eten seizoensgebonden ✖ … ze weten wat ze
betalen: een eerlijke prijs, zonder de kost van veel
verpakking, zonder verlies onderweg. Ze kiezen
voor lokale boeren en kopen producten uit eigen
streek. www.voedselteams.be

De plukboerderij > Een plukboerderij
is een boerderij waar je zelf je groenten en/
of fruit kunt oogsten. Je wilt genieten van de
natuur en het buitenleven? Je wordt lid voor
een heel seizoen door een oogstaandeel te
kopen. Wij kweken de groenten en het fruit.
Jij komt ze oogsten wanneer je het zelf wilt.
| De Plukboerderij van Schelle | Kristien
en Celle | Steenwinkelstraat 499 | 2627
Schelle www.plukboerderij.com
Stadspotters > De Stadspotters in
Antwerpen dromen van een stad vol
eetbaar groen, te beginnen bij jezelf.
Iedereen kan wel een potje met een
eetbare plant kwijt op zijn balkon, terras
of dak. www.velt.be/stadspotters
De Schoolboerderij in Mortsel > De Guido
Gezelleschool van Mortsel kiest uitdrukkelijk voor
een natuurverbonden, milieubewuste aanpak.
Daarom wordt o.a. een schoolboerderij en een
schooltuin in bedrijf gehouden. Rasechte stadsen appartementskinderen in contact brengen en
vooral laten werken met planten en dieren is een
bijzondere opdracht. De schoolboerderij is dan
ook geen kijkboerderij maar een werkboerderij. De
kinderen leren verantwoordelijkheid dragen over
de dieren en planten waarmee ze omgaan. Op de
boerderij en in de tuin zorgen de kinderen zelf –
samen met hun leerkrachten – voor het voederen,
verzorgen, mesten, zaaien, wieden en oogsten.
www.mortsel.be
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De Futuraqua waterklassen
Dichter op het water
Verblijven op het water
De watermarkt
Antwerpse lido’s

in de provincie Antwerpen
De provincie Antwerpen telt 1.100 kilometer waterlopen.
Water is een ‘slow‘ ervaring op zich. Je kunt zowel
beleving op en rond het water creëren als water
integreren in een beleving. Over water valt veel te vertellen
en het is tevens een levensnoodzakelijk goed. We moeten
er zuinig en verantwoord mee omspringen. Waarom
zou Antwerpen dan niet de enige waterprovincie in het
binnenland kunnen worden?

“De provincie Antwerpen is de enige provincie met getijdenrivieren.”

10
10
10
10
10
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| “Volgens onze
technici beheren wij onbevaarbare
waterlopen. Maar de vraag is
dan met wat je wilt varen.”

Rik Röttger

M i c h a ë l C a s s a e r t [ do c ent

“In het Netebekken bovenstroom
heb je plekken waar de waterkwaliteit
het beste is. Stroomopwaarts heb je
nog die meandering en de beweging
van het water. Op vele plekken is de
kwaliteit van het water heel goed en
zou je kunnen zwemmen. Ik heb dat
al eens op de grensmaas gedaan. Mijn
vouwfietsje in een kano en met mijn
zoontje van 7 het water op. Je hebt
daar van die grindeilandjes waar je
kunt aanleggen en kunt zwemmen.
Zo voel je het water ook echt.”
KHK]

Marina Van Rompaey

|

“Net als het fietsroutenetwerk
zou je ook een routekaart voor
kajakken kunnen uitwerken.”

Vlottentocht > Op een vlot
de Nete afdobberen is ook een
heel avontuur. Het wordt nog
leuker als je dat vlot eerst zelf
moet bouwen en daarna terug
uit elkaar halen. Per vlot volg
je hetzelfde parcours maar dan
veel trager. www.dewaterval.be
link werkt niet

Getijden
Marina Van Rompaey

“De provincie
Antwerpen is de enige provincie
met getijdenrivieren. Al onze rivieren
hebben een getijdenverschil van
5 à 6 meter. Doordat er dan grote
stukken droog komen te liggen,
zandbanken, het haventje van
Lillo of van Doel, krijg je enorm veel
mogelijkheden. Geen enkele andere
provincie kent dat. Aan Burcht ligt
bijvoorbeeld een wrak dat je bij hoog
water nooit ziet. Alle soorten vogels
komen daar hun voedsel zoeken
als het water wegtrekt. Het is een
hele nieuwe wereld die opengaat.
En veel mensen weten dat niet.”

[ rederij R iverstar ]

Kajakken op de Nete > Tussen
Retie en Grobbendonk kun je kajakken
op de Kleine Nete en passeer je enkele
mooie natuurgebieden. Het volledige
traject is 25 kilometer lang, maar je
hoeft niet de volledige afvaart te doen.
Je kunt vertrekken en eindigen waar
je zelf wilt en hebt keuze uit 6 aanlegsteigers. Onderweg vind je picknickbanken en informatieborden. Maak er
een dagtocht van en combineer het
kajakken met fietsen of paardrijden.
Verwacht geen kolkende stroomversnellingen maar wel een kabbelende
fascinerende tocht door een idyllisch
stukje natuur vanaf de watermolen
van Retie tot de watermolen van
Grobbendonk.
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De

Futura qua
waterklassen

Met de Futuraqua waterklassen brengen we de jongeren
dichter bij het water. Net zoals je bij bosklassen aan de
Ardennen denkt of bij zeeklassen aan de kust, denk je
bij waterklassen aan de provincie Antwerpen. Water is
een biotoop voor planten en dieren, levensnoodzakelijk
om te drinken en dus te zuiveren, maar ook gevaarlijk
als het overstroomt. In Futuraqua leer
Lillo Fort
en doe je op plaatsen waar het water
M a r i n a V a n R o m p a e y | “Ik vind
ook echt tastbaar is: onze rivieren,
dat wij ook te weinig doen met Lillo
Fort. Bij laag water kun je helemaal
zuiveringsstations, vistrappen…
rond dat fort wandelen. Je hebt het
fort met de kruitmagazijnen. Een
dorpje waar je de containerschepen
ziet voorbijvaren. En dan heb je al
die verhalen. Over het ‘boomke’
bijvoorbeeld. Als de zeilschepen vroeger
de haven van Antwerpen binnen
vaarden, moesten ze aan de grens van
Antwerpen al hun alcohol overboord
kieperen of aan de douane afgeven.
Aan de zandplaat van het ‘boomke’
dronken de zeelui hun alcohol dan
maar op. Nu nog drinken de zeilers
daar jenever op de goede vaart.”

Reboot
T o m Dr i e s [ k u nstenaar o p

een binnens c hi p ] “Ik vang iedere
dinsdag probleemjongeren op op
mijn boot. Ze komen bij mij een
reboot dag doen. Die jongeren zijn
overal van school gevlogen en
komen bij mij wat schilderen. In de
voormiddag laat ik ze foto’s maken
om op een t-shirt te drukken. In de
namiddag schilderen die mannen
hun verleden, hun heden en hun
toekomst. Op het water kunnen
ze eens rustig nadenken over wat
ze met de rest van hun leven
willen doen. Op een boot op het
water zitten, dat stimuleert ook.
Dat kabbelen. We vertrekken
in Antwerpen en komen aan
in ’t groen van Ham. Het is ook
stil op zo’n boot. Dat mogen de
grootste krapullekes zijn, hier
worden dat makke lammetjes.”

| “We hebben al
een plek gevonden voor onze
Futuraqua. Vlakbij de campus
van Wilrijk loopt een beek die wij
beheren. De studenten van de
universiteit willen zich daarvoor
inzetten. Wij zouden daar een
staalkaart kunnen ontwerpen
van alle mogelijke technieken om
aan oeverversteviging te doen,
dammetjes, sluisjes…”

“In de provincie Antwerpen, aan de
Schelde, liggen natuurgebieden die enorm
belangrijk zijn, zelfs op wereldniveau.”

Rik Röttger

Slikken en schorren
| Aan de
Schelde liggen een aantal unieke
natuurgebieden. Het Galgenschoor
behoort bijvoorbeeld tot de
Ramsargebieden, waartoe ook de
Great Barrier Reef behoort. We
hebben ook een aantal Natura
2000 gebieden die door Europa
verplicht beschermd moeten
worden. Maar niemand komt
daar. Niemand kent dat.
Daar ligt dus nog een enorm
potentieel. Met die slikken en
schorren, het slijk. Daar kun je heel
leuke dingen mee doen. Echt in
contact komen met het water. Het
slijk onder je voeten en het water
tegen je benen voelen.
Michaël Cassaert

Hidrodoe > Water is een van de
belangrijkste grondstoffen
ter wereld. Daarom wil Pidpa
(Provinciale en Intercommunale
Drinkwatermaatschappij der Provincie
Antwerpen) het publiek sensibiliseren
rond water en nam het initiatief tot de
oprichting van Hidrodoe. Dit innovatieve watercentrum is gebaseerd op
ideeën over duurzame ontwikkeling
en levenslang leren. Met Hidrodoe wil
Pidpa op een educatieve en tegelijk
speelse manier aan het grote publiek
informatie bieden over alle facetten
van water. ✖ Hidrodoe biedt informatie
verrijkt met emotie. Via krachtige
concepten, verbluffende multimedia en
doordachte experimenten wordt water
een emotioneel gebeuren. Hidrodoe
zet aan tot fysiek leren, reageren,
spelen en experimenteren. Je maakt
een interactieve ontdekkingstocht door
de wereld van het water. Van waterpoëzie tot de grootste indoor draaikolk
ter wereld. | Netepark Herentals
www.hidrodoe.be
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Ramsar-conventie [ Uit W iki p edia ,
de vrije en c y c lo p edie ] De Ramsarconventie is een internationale
overeenkomst inzake watergebieden
(draslanden) die van internationale
betekenis zijn, in het bijzonder als
woongebied voor watervogels (Engelse
titel: ‘Convention on Wetlands of
International Importance Especially
as Waterfowl Habitat’). Ze is genoemd
naar de stad Ramsar in Iran, waar begin
1971 de “International Conference on
Wetlands and Waterfowl” plaatsvond
(internationale conferentie inzake
draslanden en watervogels). Daar werd
op 2 februari 1971 deze overeenkomst
ondertekend. Het is de oudste internationale, multilaterale overeenkomst
inzake milieubescherming.

Slikken en schorren > Slikken
en schorren vormen zeer zeldzame
ecosystemen die slechts 0,01%
van het aardoppervlak innemen.
Wetenschappers leerden intussen
dat zij een onmisbare rol spelen in de
zelfzuiverende werking van rivieren
door een voldoende grote oppervlakte
getijdennatuur te herstellen. Zo’n
getijdennatuur heet slikken en
schorren. ✖ Het Galgenschoor op
de rechteroever van de Schelde in
de buurt van Lillo is een beschermd
natuurgebied met slikken en schorren.
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Dichter op het water
Water kabelt soms rustig voort, maar kan ook woest
voorbij stromen. Water vervoert ons, letterlijk en
figuurlijk. Water is levensnoodzakelijk. Zonder water
is leven onmogelijk. Water zet aan tot poëzie en
andere vormen van kunst. Poëzie verstilt, net als water.
Met gedichten op en langs het water, op kaaien en
bunkers, bruggen en boten, brengen we zowel het
water als de poëzie dichter bij de mensen.
Marina Van Rompaey
En de mensen dichter bij het water.
| “Zolang het maar

laagdrempelig is.”
T o m Dr i e s : “Ja, het moeten
niet altijd de mannen met een
proper hemdje zijn die daar
een cocktail komen drinken.”
M a r i n a V a n R o m p a e y | “En
daar dan 8 euro voor betalen.”

Toevalligheden
M i c h a ë l C a s s a e r t | “Als
je de dynamiek van het water
wil gebruiken, zou het leuk zijn
als je kunstwerken hebt die
op het water meedrijven.”
Marina Van Rompaey

| “Of die alleen bij laag

water te zien zijn.”

M i c h a ë l C a s s a e r t | “Zo
ontstaan er toevalligheden
voor de bezoekers.”
Marina Van Rompaey

|

“De kaaimuren in Antwerpen.
Daar komt 7 meter vrij als het
laag water is. Daar zou je iets
prachtigs van kunnen maken.”

Kunstwerken die alleen bij laag water te zien zijn.

Bosto Toren > In 2009 schreef
de Antwerpse stadsdichter Joke Van
Leeuwen het gedicht “Liedje voor
de kanaalzone”. Twee versregels
daaruit staan in metershoge letters
te lezen op de witte Bostotoren
in Merksem. Het gedicht was een
statement: ook dit is Antwerpen.
De kanaalzone is een wereld vol
contrasten, waar mensen met
diverse culturele en sociale achtergronden wonen. De witte toren met
het gedicht vormt een plek waar
cultuur en industrie samenkomen.
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Verblijven op het water
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Michaël Cassaert

Van alle provincies in Vlaanderen heeft Antwerpen
het meeste water, al dan niet bevaarbaar. Maak
van dat water een verblijfsplek, om op te slapen,
te eten, te reizen, te drinken. Per boot, per vlot, op
een ponton, oude brug of aan een verlaten kade.
Alles staat of valt wel met water. We kunnen er zelfs
de vis vangen die ’s avonds op het menu staat.

Een kampeervlot > Een vakantie op een
kampeervlot is een unieke ervaring. Op het vlot
kun je in alle rust genieten van de prachtige
natuur. De fluitende vogels en het kabbelende
water zorgen voor het geluid. De vlotten zijn
alleen bereikbaar met een kano. Het idee van
de kampeervlotten is “back to basic”. Het
kampeervlot bestaat uit stevige boomstammen,
veilig drijvend op het water. De vlotten zijn 25
vierkante meter groot, met daarop een hut van
12,5 vierkante meter. Er is ruimte voor maximaal
4 volwassenen of met kinderen eventueel 5
personen. Voor het dichtstbijzijnde toilet moet je
zo’n 5 minuten kanoën. www.dewissen.be/kampeervlot
www.kampeervlot.be
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|

“Meestal gaat het om initiatieven
langs het water. Maar als je zo’n
activiteit zou verplaatsen op
het water, op een eiland, dan
heb je ook echt een plek om te
onthaasten. Je kunt er niet altijd
af als je wilt. Geïsoleerd zijn door
water is ook een leuk aspect.
Beperkt zijn in je mogelijkheden,
leidt automatisch tot onthaasten.“

Fluisterboten
M i c h a ë l C a s s a e r t | “Op
de Maas heb je fluisterboten
waarmee je naar een eilandje
of een platform kan varen
waar je eveneens kan slapen
In Noorwegen en Denemarken
bestaat dat ook. Je slaapt in het
midden van het water. Daar
zwemmen ’s avonds bevers rond.
Het is daar zo rustig dat je er ’s
avonds alleen een boek kunt lezen
of naar het leven op het water
rond je kijken. Ik denk dat je dat
in Antwerpen ook kunt doen
op stukjes van de Nete” www.
dewissen.be/fluistervaartochten

Bruine vloot
Marina Van Rompaey

|

“Ik ken iemand die nog een oud
houten zeilschip in Willebroek
heeft liggen. Hij wil die boot
niet kwijt maar het vraagt wel
enorm veel onderhoud. We
hebben in Vlaanderen ontelbare
historische vaartuigen. Maak
ergens een ligplaats voor die
schepen, voor mensen die dat
niet meer willen onderhouden
maar er ook geen afstand van
kunnen nemen. Misschien kun
je dan zo’n schip huren in plaats
van een hotelkamer. Je verblijft er
een dag of twee, drie, op je eigen
ritme. Je kookt een beetje, gaat
op de markt vis kopen. Gebruik
die bruine vloot als logies want
die historische vaartuigen liggen
nu ergens weg te kwijnen.”

“Geïsoleerd zijn door water… Beperkt zijn in je mogelijkheden, leidt automatisch tot onthaasten.”
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De watermarkt
Na de veemarkt, de melkmarkt en de grasmarkt, nu
ook: de watermarkt. Lok mensen naar het water. Dat
kan op verschillende manieren maar vooral door op of
langs het water evenementen te organiseren. Waarom
zouden we dan niet meer lokale markten op of langs
het water organiseren, waar ook streekproducten
uit en rond het water worden verkocht?

De tweedehandsbotenmarkt van
Lokeren > De markt voor tweedehandsboten, surfplanken, kajaks en
allerlei ander materiaal uit de watersport is één van de best bewaarde
toeristische geheimen van Lokeren. De
watersportvereniging VVW-Lokeren
organiseert al meer dan 30 jaar aan het
zeilmeer een botenmarkt die enkele
duizenden mensen lokt. De sfeer op de
markt is echt die van een rommelmarkt.
Van een luxejacht tot een zwembrilletje,
je vindt het op de tweedehandsbotenmarkt van Lokeren. www.tweedehandsbotenmarkt.be
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Marina Van Rompaey

| “Ik mis een gewone

markt waar je nog verse
voedingsproducten kunt
kopen. De kaaien in
Antwerpen zijn toch ideaal
om zo’n overdekte markt
te organiseren. Maar ik ken
in Nederland ook speciale
botenmarkten, waar je
materiaal voor je boot kunt
kopen, ook oude materialen.
Dat is heel plezant en kan
een attractie worden.”

Containers
| “In het houtdok
heb je de vzw Campina met
een heel oud vrachtschip.
Die hebben een stuk kade in
gebruik genomen, gekraakt
eigenlijk. Het staat daar nu vol
potten waarvan iedereen uit
de buurt er een mag komen
bezaaien. De buurt brengt in
groep die plantjes groot en kan
er groenten komen halen. Er
was ook even sprake om aan
het Mas een drijvende tuin te
maken, maar dat zou nu een
zwembad worden. Spijtig.”

T o m Dr i e s

Een gewone markt waar je nog verse voedingsproducten kunt kopen.
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Antwerpse
Met het meeste water in het binnenland ligt het ook
voor de hand dat we een natuurlijke strandbeleving
aan onze rivieren creëren. Een doorsnee strand wordt
niet met rust geassocieerd. Aan onze rivieren wel. Met
seizoensgebonden laagdrempelige pleisterplekken
aan het water. Je kunt er zonnen,
M a r i n a V a n R o m p a e y | “Ik
zwemmen, dineren, overnachten,
ken nog zo’n strandje aan de Nete,
douchen, chillen, wellnessen, maar ook waar je in een oud café een pint
kunt pakken. Zo zijn er verschillende
naar muziek luisteren en wat dansen.
locaties waar je iets mee kunt doen.”
We stellen er trouwens een oud gebruik F l e u r L e r o y [ S tads p otters ]
“Ik denk dat dit al op veel plaatsen
mee in ere. Want vroeger waren er al
bestaat waar het niet bekend is. Aan
het Noordkasteel bijvoorbeeld. Dat
heel wat pleisterplekken aan het water
ontstaat dus precies op plaatsen waar
het niet mag. Aan het Galgenweel
die de bewoners als strand gebruikten.
ook. Het is slow omdat het niet mag
en er dus ook niet veel volk is.”

Blijburg in Amsterdam > Blijburg is
een strandpaviljoen op IJburg en ligt aan
het IJmeer. Het ontstond in 2003 en staat
bekend als de culturele strandidylle van
Amsterdam. Blijburg organiseert spraakmakende happenings, feesten en festivals. Blijburg
is gebouwd met sloophout en restmateriaal.
Het is een romantische plek, waar je kunt
eten, drinken en genieten van een hagelwit
strand. ✖ Maar Blijburg is vooral een reizend
strand. Sinds haar oprichting is ze al drie keer
verhuisd. Op tijdelijke kale stukken grond
die opgespoten worden slaan zij hun tenten
op tot de huizenbouw er van start gaat. De
gemeente Amsterdam stelt zo telkens een
stukje strand tijdelijk ter beschikking van de
Amsterdammers. Zij komen ieder jaar massaal
zonnen in Blijburg. www.blijburg.nl

lido’s

Het strand van Duffel > In 2009
legden drie studenten in Duffel
op het G. Van der Lindenplein
aan de Netedijk een kunstmatig strandje aan met cocktailbar en
beach volley terrein.
Lier Beach > Sinds 2010 heeft
Lier een eigen strand met
bar, houten dek terrassen,
lounge bedden en terreinen
voor beach volley. Lang de Netedijk
aan Jeugdcentrum Moevement,
Aarschotsesteenweg 1.
www.lierbeach.be
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De Strangers ‘t Straend van Sint-Anneke
Wolff/Stein/Jass

Óe óe óe

[ refrein ]

‘t Is ieder jaar etzelfde

óe óe óe óe

‘t Straend van
Sint-Anneke

ik wil nör Sint-An
en zij nör Spanje

vör mij is da ‘t manneke

en wa’ dóede dan vör den
ambras?
meegon!

óe óe óe óe óe óe óe óe
Da’s nah de vefde kiêr da’k
meh ons Jeanne in
Benidorm zit
dik tege m’n goesting
veul te veul volk
en veul te waerm

daar kan niks
of niemand ni aan
‘t straend van
Sint-Anneke
daar zou ek
meh ons Jeanneke

ze zie’ zoe gere bruin zee’ ze
alle dage da’ gezaag van
“smeerd m’ne rug is in”

zoe gere nortóe wille gaan

en ikke mor pappe meh’
die smeerlapperij

de sangria loept m’n oêren uit

‘t is dicht ba uis en
‘k verveel mij der noêt

en souvenirrekes koêpe,
nog zoeiet

‘t otel deugd ni
en dad ete moet ekik ni emme

‘k zien on et Scheld
nor nen boêt

nen allumeur vör eur bruur

en ‘s aves gon waendele,
straat in, straat uit

‘k em er plöts
vör te zitte

‘k eb gin vóete ni miêr!

‘k eet mossele meh frit

oem zot van te wörre!

en dan denk ik dikkels
on da plötske

en et vrouvolk loept
daar klein en groêt

mor te nöste jaar
kan ze den boêm in

wör da’k zoe gere zou zitte

eve bloêt

da’ ze mor alliên goh’ zonne

ge zwiêt oe kapot en wa’ dóede
dan?
er iêne pakken

e poeppeke vör de klein
van onze Louis
en ne stier vör ons Rosa

mij ni miêr gezing meh’
die flauwekul
den deze spaard al zijne nikkel,
blefd thuis
en god in z’n iêntshe
nor ‘t Sint-An
en dor blijf ek dan, f
orever, forever
[ refrein ]

geheel terzijde
mooi antwerps
gezegde
… en mosselen
oept straad van sint
anneke zeker …
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nuttige informatie en adressen
Heb je een initiatief of wil je iets ondernemen in de
“slow” van Antwerpen? De provincie steunt je.
Hieronder vind je alle nuttige informatie om de
“slow” van Antwerpen mee waar te maken.

Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Cum sociis natoque penatibus et magnis
Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Lorem ipsum dolor sit amet,
erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. ✖ Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum
consectetur adipiscing elit. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Donec id elit non
✖ Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Donec sed odio dui. Etiam
faucibus dolor auctor. Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Integer posuere erat a
Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper.
consectetur adipiscing elit. Sed posuere consectetur est at lobortis. Vivamus sagittis lacus vel augue
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aenean
dolor auctor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam quis risus eget urna
Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Vestibulum id ligula porta felis
non metus auctor fringilla. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Maecenas sed diam eget
aliquet. Donec sed odio dui. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Vivamus sagittis
leo. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. ✖ Donec id elit non mi porta
felis euismod semper. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Lorem ipsum
lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. ✖ Morbi leo risus, porta ac consectetur ac,
mus. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum
urna mollis ornare vel eu leo. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. ✖
euismod semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ullamcorper nulla
risus varius blandit sit amet non magna. ✖ Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit
lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu
gravida at eget metus. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Vestibulum id
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed posuere consectetur est at
porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Lorem ipsum dolor sit amet,
a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. ✖ Integer posuere erat a ante venenatis

dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur.
consectetur adipiscing elit. Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Integer posuere
faucibus dolor auctor. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Lorem ipsum dolor sit amet,
mi porta gravida at eget metus. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna.
porta sem malesuada magna mollis euismod. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum
ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. ✖ Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.
Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Lorem ipsum dolor sit amet,
laoreet rutrum faucibus dolor auctor. ✖ Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros.
lacinia bibendum nulla sed consectetur. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus
mollis ornare vel eu leo. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. ✖
euismod semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ullamcorper nulla
risus varius blandit sit amet non magna. ✖ Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit
lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu
gravida at eget metus. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Vestibulum id ligula porta
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed posuere consectetur est at lobortis. Vivamus sagittis
vestibulum at eros. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
faucibus dolor auctor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam quis risus eget
Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Vestibulum id ligula porta felis
non metus auctor fringilla. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Maecenas sed diam eget
aliquet. Donec sed odio dui. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Vivamus sagittis
leo. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. ✖ Donec id elit non mi porta
ligula porta felis euismod semper. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna.
lobortis. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. ✖ Morbi leo risus,
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Vivamus
consectetur adipiscing elit. Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Integer posuere erat
dapibus posuere velit aliquet. Donec sed odio dui. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod.
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ambassadeurs
Dit boek kwam tot stand door een
creatief proces waaraan 36 Antwerpenaren,
actief in toerisme en recreatie, deelnamen.

Fleur Leroy

grote tuin in de stad waar iedereen samen kan tuinieren en de vruchten delen   Tijl Ooms

> een
> een rivierentocht per boot door de provincie   Dirk Brentjens

[ 5 6 jaar | M ortsel | D ida c tis c h medewerker van het H aven c entr u m L illo , leerkra c ht P I V A , ondervoorzit -

ter A c ademie voor S treekgebonden G astronomie , lid van het Conta c tfor u m E rfgoedverenigingen , lid van

W atererfgoed V laanderen , c u linair jo u rnalist, lesgever o p leidingen toerisme S y ntra ] U lt i e m e s l o w d -

> vanuit een gerenoveerde hotelboot de haven van Antwerpen per fiets ontdekken langs voedingsgebonden terminals, natCuypers [ 4 5 jaar , T u rnho u t | Co ö rdinator van een je u gds p ortnetwerk ] U lt i e m e s l o w d r o o m > veel plezier
M erksem | L id van T imeCir c u s G u erilliart c olle c tif ] U lt i e m e s l o w d r o o m > boomnesten om te overnachten in
heerlijke plek te slapen en wakker te worden   Tinne Van den Bossche [ 2 5 jaar | A ntwer p en | M aakt ill u stra B eheerder bij rederij R iverstar ] U lt i e m e s l o w d r o o m > varen op de Schelde, de Rupel en de Kempische kanalen. Het
E igentijds lands c ha p sar c hite c t ] U lt i e m e s l o w d r o o m > zwemmen in een zuivere Schelde   Paul Huysmans
stukje fietsen, overstappen op een bootje, afsluiten met een barbecue aan het water met vogelgefluit op de achtergrond   Peter
r o o m > een dag of meerdere rondwandelen/fietsen in een (natuur)park met het niveau van de Veluwe (beeldenpark, natuurelealle verborgen natuurpareltjes van de provincie een dagje/nachtje kunnen/mogen doorbrengen   Raf Mertens [ 3 4 jaar
s l o w d r o o m > domein Keiheuvel als hét slow domein   Miet Defillet [ 3 6 jaar | B erlaar | T oeristis c he p rod u c enwandeling, loopgravenwandeling of het landschap letterlijk beleven met een natte voetenpad of wandelingen die zich op alle
d r o o m > virtual reality applicatie voor smartphone met historische uitleg over bezienswaardigheden, fietsroutenetwerken,
A ntwer p en ] U lt i e m e s l o w d r o o m : betaalbaar vakantielogement in buiten gebruik gestelde watertorens   Michaël
langs de oever, zwemmen in de rivier, paalkamperen en een langeafstandstraject te voet   Sabine Ruts [ 3 7 jaar | T ielen
langs bos en hei met overnachtingen in gezellige kleinschalige logies, goed eten, een lekker wijntje en fijn gezelschap Hilde
deren van verkeersvrije groene dorpspleintjes die sociaal contact in de hand werken   Johan Baets [ 6 1 jaar | R anst |
menner ] U lt i e m e s l o w d r o o m > het terugdringen van de jachtigheid, de omgeving ervaren en ervan genieten   Tom
U lt i e m e s l o w d r o o m > mijn schip in hartje Antwerpen, geflankeerd door een circustent en caravans – eentje met makreel
jaar | T u rnho u t | E d u c atief medewerker V orming p l u s K em p en ] > u lt i e m e s l o w d r o o m > onverwachte slowzette op de wereld  Anneke Van den Aker [ 2 8 jaar | M e c helen | M edewerker gede p u teerde R ik R ö ttger
met bijzondere ontmoetingen onderweg   Gaston Maes [ 4 5 jaar | L onderzeel | M anager T oerisme Provin c ie
in plaats van een klok   Rik Röttger [ 3 4 jaar | B oom | G ede p u teerde van de Provin c ie A ntwer p en > Parken
U lt i e m e s l o w d r o o m > een wandeltocht van Boom naar Balen langs alle pracht van de Antwerpse waterlopen   Inga
onderwijs | noord - z u id | o p enbare werken en eman c i p atiebeleid ] U lt i e m e s l o w d r o o m : alle inwoners relax op
M ol - R a u w , Q u artz E x p erien c e ] U lt i e m e s l o w d r o o m > ik begrijp nog altijd niet goed wat de bedoeling en inhoud van
r o o m > een vakantie doorheen de verschillende regio’s van de provincie in verschillende minder alledaagse overnachtingsmoKolen [ 2 4 jaar , B alen | S c he p en van toerisme , senioren en p ersoneel ] U lt i e m e s l o w d r o o m > het landsceiken  Dirk Vandenbussche [ 4 0 jaar | G eel ] U lt i e m e s l o w d r o o m > met zijn allen picknicken op mooie, verR ed S p ot, organisator c u linaire wandelingen ] U lt i e m e s l o w d r o o m > een trendy, origineel, mobiel hotelkamerG roendomeinen regio M e c helen ] U lt i e m e s l o w d r o o m > het Zennegat in Mechelen heeft een heel hoog slow gehalte
U lt i e m e s l o w d r o o m > In een wereld waar alles supersnel gaat en gedomineerd wordt door elektronische communicatie is
Vlaanderen  Eveline Sierens [ 3 2 jaar | D iensthoofd A anbodbeleid T oerisme A ntwer p en ] U lt i e m e s l o w -

uur, erfgoed en industrie, overgoten met een gastronomische saus uit de maritieme doe-wereldkeuken van 300.000 zeelui   Jan
met de familie tijdens de vele haltemomenten van de Antwerpse “speeltuinknooppuntroute”   Sara Dandois [ 3 3 jaar |
groendomeinen. Of draagbare cocons met een schattenkaart van de regio en een 1 nacht overlevingspakket om ergens op een
ties ] U lt i e m e s l o w d r o o m > elke maand een autoloze dag   Marina Van Rompaey [ 5 1 jaar | A ntwer p en |
landschap laten voorbijglijden met een goed glas wijn, een paar toffe vrienden en lekkere hapjes   Jan Bleys [ 4 4 jaar | R eet |
[ 4 5 jaar | R etie | J o u rnalist en ontwikkelaar van fiets - en wandelarrangementen ] U lt i e m e s l o w d r o o m >

[ 2 8 jaar | A ntwer p en | A c tief bezig met milie u en moest u inieren ] U lt i e m e s l o w d r o o m

N ederlands en d u iker ] U lt i e m e s l o w d r o o m

room

Verdyck

[ 3 5 jaar | L ier | L eerkra c ht

[ 4 2 jaar | S c hoten | D ire c te u r Provin c iale G roendomeinen R egio A ntwer p en ] U lt i e m e s l o w d -

menten, historische gebouwen)   Eve Schippers

[ 2 7 jaar D e u rne C u rie u zene u s ] U lt i e m e s l o w d r o o m

> in

| M eerho u t | V erantwoordelijke re c reatiedomein K eihe u vel en organisator van evenementen ] U lt i e m e
tontwikkelaar ] U lt i e m e s l o w d r o o m

zintuigen richten   Greet Roosen
hotelzoekfunctie…  Kris Rockelé

Cassaert [ 3 7

> vanuit een ander perspectief de natuur beleven, in een bomenparcours, kruin-

[ 3 3 jaar | H asselt | Co ö rdinator Creative Class vzw ] U lt i e m e s l o w [ 4 7 jaar | O u d - B er c hem | M edewerker vrije tijd en re c reatie Provin c ie

jaar | T estelt | D o c ent nat u u rbeheer ] U lt i e m e s l o w d r o o m

> een kanotrektocht met overnachting
> een meerdaagse trekking te paard
U lt i e m e s l o w d r o o m > opwaar-

| A anjager toerisme en re c reatie in N oord - B rabant ] U lt i e m e s l o w d r o o m

Daneels

[ 5 5 jaar | G ierle | Uitbater B & B en V akantiewoning H ildegarden ]

B r u gge p ensioneerd medewerker van de Z oo van A ntwer p en , boomverzorger , amba c htelijk t u igmaker , imker ,

Dries

[ 3 2 jaar | K waadme c helen | Uitbater evenementen - en tentoonstellingss c hi p B oot H u is B ra u H a u s ]

bbq, eentje met cocktails, een andere bakt oerflappen, met optredens, tentoonstellingen en feesten   Christa Truyen [ 4 7
pareltjes tegenkomen. zoals die keer dat ik tijdens een fietstochtje in de Kempen een pasgeboren kalfje zag dat haar eerste stapjes
en leerkra c ht ] U lt i e m e s l o w d r o o m > serendipity als gids naar de verborgen plekken van de provincie Antwerpen
A ntwer p en S c heldeland ] U lt i e m e s l o w d r o o m > vakantie op het ritme van de rivieren in Scheldeland, eb en vloed
en D omeinen , L eefmilie u , W aterlo p en , M ilie u - en nat u u rverg u nningen , F inan c i ë n , B egroting en F is c aliteit ]

Verhaert

[ 4 3 jaar | K almtho u t | G ede p u teerde van de Provin c ie A ntwer p en ( mobiliteit, toerisme , je u gd )

vakantie in de eigen provincie   Alex Lefevere [ 5 6 jaar | M ol - R a u w | Provin c iaal D omein Z ilvermeer , E rfgoed c el
deze marketingterm is   Jan Van Eyck [ 5 2 jaar | K asterlee | H ore c a / c am p ing / re c reatie ] U lt i e m e s l o w d gelijkheden: nieuwe vormen van kamperen, een b&b, een kasteel, een container in de haven, op een boerderij…   Vincent
hap ervaren op een nieuwe manier, door een verzonken wandelweg of over een hoogteparcours tussen de kruinen van statige
rassende, onverwachte plekjes   Diederik Beele [ 4 5 jaar | M e c helen | Uitbater b & b ’ s D u sk T ill D awn en T he
concept inzetbaar op heel diverse, unieke locaties   Kristel Ketels [ 4 2 jaar | M e c helen | D ire c te u r Provin c iale
voor mij   Abraham Rammeloo [ 3 5 jaar | K almtho u t | Conservator - dire c te u r A rboret u m K almtho u t ]
het een geweldig idee om met elkaar te kunnen communiceren via duivenpost! ’t Refereert bovendien mooi naar de duivencultuur in
d r o o m > met het ganse gezin op ons eigen tempo al fietsend de provincie verkennen, geen uurwerk, geen gsm, geen internet
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