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De vallei van het Schijn
· PROVINCIALE L ANDSCHAPSDAG 2012 | Halle-Zoersel · dinsdag 25 september 2012 ·

De provinciale landschapsdag focust elk jaar op een ander typisch stukje landschap
in onze provincie. De studiedag biedt een gevarieerde kijk op componenten die
het landschap vroeger en nu vorm gaven, van archeologie en geomorfologie over
menselijke geografie en toponiemen tot ecologische relaties.
Het doelpubliek van deze dag is iedereen die betrokken kan zijn bij landschapszorg:
gemeenten en andere overheden, regionale landschappen, bosgroepen, erfgoedcellen,
heemkundige kringen, natuurverenigingen, landschapsverenigingen en geïnteresseerden
in het gebied. De landschapsdag wil bruggen bouwen tussen het provinciale landschapsbeleid en deze actoren.

de vallei van het schijn

Blauwe zegge
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De gaaf bewaarde Schijnvallei is zowel landschappelijk en ecologisch als historisch
en socio-cultureel interessant. Bovendien biedt deze groene vallei zowel kansen als
uitdagingen voor nieuwe ontwikkelingen.
In de voormiddag analyseren verschillende sprekers dit landschap op historisch, socioeconomisch, ecologisch en planologisch gebied. In de namiddag staan excursies op het
programma die dieper ingaan op een aantal aspecten.

09.00 Ontvangst

programma

09.30 Verwelkoming
Peter Bellens, gedeputeerde voor Cultuur
09.45 Van Scherpenberg tot Schelde
Joke Bungeneers, dienst Erfgoed · Provinciebestuur Antwerpen
10.10 Drinkwater voor de stad
Wilfried Patroons, Vrienden van het spuihuis
10.35 Koffiepauze
11.00 Een levende rivier
Bram Van Ballaer, Natuurpunt Schijnvallei
11.25 Stedelijk verhaal: Park Groot Schijn
Manuel Verreet, Stad Antwerpen
11.45 Landschappelijk erfgoed in de Schijnvallei
Dirk Artois, Agentschap Onroerend Erfgoed
12.05 Conclusies
Rik Röttger, gedeputeerde voor Leefmilieu
12.15 Lunch
13.30 Excursies

17.00 Einde

Kleine modderkruiper (provinciale prioritaire soort)
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Bruine korenbout
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16.00 Afsluitende drink

excursies

1 Fietstocht (max. 25 personen)
De fietstocht gaat naar het Zoerselbos, niet ver van het brongebied
van het Schijn. Het Zoerselbos is een oud-bos met een goed gedocumenteerde geschiedenis. We passeren het Boshuisje waar Hendrik
Conscience inspiratie opdeed voor ‘De Loteling’ en langs enkele goed
bewaarde houtskoolmeilers.
Gids Sara Adriaenssens (VUB / UGent)

2 Fietstocht Vrieselhof en Bleyckhof (max. 25 personen)
We fietsen door de beschermde landschappen ‘Antitankgracht’, ‘Domein
Vrieselhof’ en ‘Vallei van het Groot Schijn’ en stappen even af in het
Vrieselhof en het Bleyckhof. Het Vrieselhof, een voormalig ‘huys van
plaisantie’ en het Bleyckhof, een voormalige blekerij, illustreren twee
aspecten van de geschiedenis van de Schijnvallei: industriële ontwikkeling en landschappelijke waarde.
Gids Joke Bungeneers (Dienst Erfgoed)
Jeroen De Smedt (Boswachter Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen)
Bram Van Ballaer (Natuurpunt Schijnvallei)

3 Bustocht park van Schilde (max. 25 personen)
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De bus brengt je tot bij het park van Schilde, ook wel Schildehof
genaamd. In het park bevinden zich nog de ruïnes van het kasteel en
andere relicten zoals het badhuis ‘Bobine-les-bains’. Het gemeentebestuur van Schilde gaf opdracht voor een masterplan dat het park
een nieuwe toekomst moet geven.
Gids Erik Binon (Gemeente Schilde)

4 Wijnegempark – Spuihuis (max. 25 personen)
Ook het Wijnegemhof is een voormalig ‘huys van plaisantie’. Voor dit
park wordt er momenteel een parkbeheerplan opgesteld.
De laatste stop is de Ternesse Golf & Countryclub waar we de ruïne
van het spuihuis bekijken dat ooit belangrijk was voor de drinkwater
voorziening van de stad Antwerpen.
Gids Isolde Aelvoet (Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid)
Patrick Grimon (Gemeente Wijnegem)
Wilfried Patroons (Vrienden van het spuihuis)

5 Bustocht Park Groot Schijn en Rivierenhof (max. 20 personen)
De bus brengt je tot in Deurne voor een bezoek aan het Park Groot
Schijn, waar de stad bezig is met de inrichtig van een park rond de
Schijnvallei met aandacht voor zowel de recreactieve aspecten als de
natuurlijke waarden. Daarna zie je in het Rivierenhof hoe het Schijn
nog volop meandert. Hier bevindt zich nog het laatste restant van
de Herentalse Vaart die de stad Antwerpen van zuiver drinkwater
voorzag.
Gids Peter Verdyck (Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen)
Manuel Verreet (Stad Antwerpen)

Domein Martinus
Sniederspad 133
2980 Halle-Zoersel
Inschrijven
De studiedag is gratis. Het aantal plaatsen is beperkt tot 120 personen.
Gelieve in te schrijven vóór 18 september 2012.
Dat kan via het online inschrijvingsformulier op www.provant.be/landschapsdag.
Voor de fietstochten worden er fietsen voorzien.
Meer info
Marieke Verreet
t 03 240 57 60
e marieke.verreet@admin.provant.be
Organisatie
De provinciale landschapsdag is een organisatie van de provincie Antwerpen

IJsvogel (provinciale prioritaire soort)
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(dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid en dienst Erfgoed).
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praktische info Waar?
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Wanneer?
Dinsdag 25 september 2012 van 9.00 tot 17.00 uur

