
PROVINCIALE 
LANDSCHAPSDAG 2018

HET INDUSTRIELANDSCHAP VAN DE RUPELSTREEK

Dinsdag 25 september 2018  / Povinciaal Domein De Schorre, Boom

LANDSCHAPPEN IN DE 
PROVINCIE ANTWERPEN



PROGRAMMA
Dagvoorzitter: Jan Weverbergh, 
gebiedscoördinator Rupelstreek provincie Antwerpen

9u00 Onthaal

9u30 Welkom
door Rik Röttger, gedeputeerde 
voor leefmilieu

9u40 - 10u00 Inleiding tot de Rupelstreek
door Sofie Troch - coördinator Labo Ruimte, 
voormalige coördinator Strategisch Project 
Rupelstreek

10u00 - 10u20 Het ontstaan van de Rupel en de vroegste 
menselijke bewoning
door Philippe Crombé - Departement 
Archeologie, Universiteit Gent

10u20 - 10u40 De Rupelstreek 1750-1950. Van een proto-
geïndustrialiseerde regio met agrarische 
structuren tot een productiecentrum van 
wereldformaat samengesteld uit familie-
bedrijven
door drs. Hans Rombaut - redactiesecretaris 
Nationaal Biografisch Woordenboek

10u40 - 11u10 Koffiepauze

11u10 - 11u40 Natuur in het kleiputtenlandschap van 
de Rupelstreek
door Guy Laurijssens en Jorg Lambrechts - 
Natuurpunt

11u40 - 12u00 Het verleden van de toekomst
door Jan Schreurs - KULeuven - 
Voorzitter plangroep Rupelstreek

12u00 - 12u10 Conclusies 
door Luk Lemmens, 
gedeputeerde voor erfgoed

12u10 - 13u10 Lunch

13u10 - 13u30 Verdeling excursies

13u30 - 16u45 Excursies

16u30 - 18u00 Receptie

Elk jaar zet de provinciale landschapsdag een ka-
rakteristiek landschap uit de provincie in de kijker. 
Via lezingen en excursies leer je het landschap van 
dichterbij kennen en kijk je er misschien met andere 
ogen naar. Hoe ontstond het landschap? Wat was de 
invloed van de mens? Tot welke historische, ecologi-
sche of andere waarden heeft dit geleid? 

De Rupelstreek is een van de oudste industrieland-
schappen van het land, bepaald door de baksteen-
nijverheid. Naast de evidente historische rijkdom 
aan industriële relicten – van arbeiderswijken tot 
steenovens – ontwikkelde zich in deze industrië-
le wereld een ongekende natuurlijke rijkdom. Maak 
kennis met dit boeiende verhaal op de negende pro-
vinciale landschapsdag.



1
De sociaal-industriële 

geschiedenis van de 

Rupelstreek 

20 pers.

Busexcursie naar de 
steenbakkerijsite van het 
Ecomuseum en Archief 
van de Boomse Baksteen 
in Noeveren. 

Gids: Paul De Niel 
(EMABB)

EXCURSIES

In de namiddag gaan we aan de hand van excursies dieper in op aspecten 
die in de voormiddag aan bod kwamen. Bij de inschrijving krijgt u de moge-
lijkheid om een eerste en tweede keuze van excursie op te geven. Gelieve 
rekening te houden met wispelturig weer en geschikte kledij en schoeisel te 
voorzien. Fietsen voor de fietstocht worden voorzien.

2
De Schorre: Een her-

bestemming voor een 

steenbakkerijlandschap 

20 pers. (2 km)

Wandeling door Provin-
ciaal Domein De Schorre 
met aandacht voor de 
industriële relicten en hun 
herbestemming en de 
natuurlijke rijkdom die een 
vruchtbare bodem vond 
in het baksteenverleden. 

Gids: Sabine Denissen 
(Provincie Antwerpen – 
stafdienst departement 
Vrije Tijd)

3
De Electrabelsite in 

Schelle  

20 pers. (20 km)

Fietstocht naar en bezoek 
aan de Electrabelsite in 
Schelle, met aandacht 
voor de herontwikkeling 
van het oude industriële 
landschap. 

Gids: Kate Vanderstrae-
ten (Provincie Antwer-
pen – dienst Ruimtelijke 
Planning)

4
Actuele bedrijvigheid en 

natuurherstel 

20 pers. (3 km)

Wandeling langs de mo-
derne baksteennijverheid 
met aandacht voor de 
inpassing van de natuurlij-
ke waarden.

Gids: Dirk Cleiren en Paul 
Robbrecht (POM Antwer-
pen)

5
Voormalig ontgin-

ningsgebied kleiputten 

Terhagen

20 pers. (4 km)

Wandeling met aandacht 
voor de sanering en de 
natuurlijke ontwikkeling 
van oude ontginningsge-
bieden.

Gids: Erik De Keersmae-
cker (Natuurpunt) en Jan 
Weverbergh (coördinator 
Gebiedsprogramma Ru-
pelstreek)

6
Het erfgoed van de 

tegelfabriek Gilliot en de 

abdijsite Hemiksmen 

20 pers.

Wandeling door de dorps-
kern van Hemiksmen 
langs de sporen van de 
tegelfabriek Gilliot, met 
bezoek aan de abdijsite 
en het Gilliot & Roelants 
Tegelmuseum.  

Gids: Mario Baeck



INSCHRIJVEN

De studiedag is gratis. Het aantal plaat-
sen is beperkt tot 120 personen.

Gelieve in te schrijven vóór 8 september 
2018. Dat kan via het online inschrijvings-
formulier.

Vervoer
De Schorre is bereikbaar met het open-
baar vervoer en heeft voldoende parkeer-
plaatsen. 
Meer info vindt u op www.deschorre.be

ORGANISATIE

De provinciale landschapsdag is een or-
ganisatie van de provincie Antwerpen 
(dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid 
en dienst Erfgoed).

MEER INFO

Lieve Janssens
T 03 240 57 41
lieve.janssens@provincieantwerpen.be

PRAKTISCH

Wanneer?
Dinsdag 25 september 2018 
van 9.00u tot 18.00u

Waar?
DE SCHORRE
Onthaal Congrescentrum De Pitte
Provinciaal Recreatiedomein De Schorre
Schommelei 1, 2850 Boom

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKneBP3m9jv1aYub7x2lgS5KZZvgdO8pqYtcN7UfadKhuMlA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKneBP3m9jv1aYub7x2lgS5KZZvgdO8pqYtcN7UfadKhuMlA/viewform?usp=sf_link
http://www.deschorre.be

