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Provinciebesturen aan het werk om 'kernambities' 
waar te maken 

  

 

                                   Kernambitie: mobiliteit 

 

Vlaams minister Peeters legt bom onder fietsinvesteringen van 

gemeenten en provincies 

De vijf Vlaamse provincies investeerden in 2021 een recordbedrag van ruim 50  miljoen euro in de 

Fietsfondsprojecten van steden en gemeenten. Vlaanderen  volgt het hoge investeringsritme van haar 

steden, gemeenten en provincies echter niet meer, waardoor deze krachtige tandem dreigt te ontsporen. 

De door Vlaams minister Lydia Peeters voorziene 15 miljoen euro voor het Fietsfonds is zwaar 

ontoereikend, waardoor projecten die reeds in uitvoering zijn of op het punt ervan staan in het gedrang 

komen. In totaal zijn er 162 projecten uitgevoerd of in uitvoering in 89 gemeenten en steden in 

Vlaanderen. Voor de projecten in de pijplijn is er jaarlijks 30 miljoen per jaar nodig. De provincies vragen 

met aandrang om dit budget te voorzien. Zo niet, dan dreigen een aantal projecten niet uitgevoerd te 

worden of dreigen de gemeenten zelf het Vlaamse aandeel te moeten betalen. Lees meer 

 

Interprovinciale website www.fietssnelwegen.be in een nieuw 

jasje 

De interprovinciale website www.fietssnelwegen.be werd onlangs volledig vernieuwd, en bevat nu meer 

en duidelijker kaartmateriaal, een geïntegreerde routeplanner én fietssnelweginformatie uit Brussel. Ben 

je een snelle fietser, rijd je elektrisch of geniet je graag van een mooie omgeving? Je kan het allemaal 

instellen zodat je de beste route voor jouw fietsstijl kan uitstippelen. Ook een GPX-file is zo gemaakt. Lees 

meer 

 

 

https://www.vlaamseprovincies.be/sites/default/files/IMCE/Files/Ambitienota%202.0.pdf
https://pers.vlaamsbrabant.be/vlaams-minister-peeters-legt-bom-onder-fietsinvesteringen-van-gemeenten-en-provincies
http://www.fietssnelwegen.be/
https://pers.vlaamsbrabant.be/vlaamse-provincies-en-brussels-gewest-lanceren-samen-vernieuwde-website-over-fietssnelwegen
https://pers.vlaamsbrabant.be/vlaamse-provincies-en-brussels-gewest-lanceren-samen-vernieuwde-website-over-fietssnelwegen


 

Negen fietstelzuilen geïnstalleerd langs Limburgse fietssnelwegen 

De voorbije maanden installeerde provincie Limburg negen vaste fietstelzuilen langs de fietssnelwegen in 

de provincie. Met de fietstellers wil het provinciebestuur het gebruik van de fietssnelwegen beter in beeld 

brengen, maar ook het gebruik van de fiets stimuleren. De fietstellers passen bovendien in een 

ruimer fietsdataverhaal dat momenteel uitgebouwd wordt samen met de andere provincies. Lees meer 

 

                                Kernambitie: economie 

 

Provincie Oost-Vlaanderen slaat mee de brug tussen lokale 

ondernemers en gemeenten met nieuw platform 

regioleverancier.be 

 

Begin december werd in Oost-Vlaanderen het platform regioleverancier.be gelanceerd. Via dit 

gloednieuwe platform kunnen Oost-Vlaamse kmo’s zich voortaan met enkele muisklikken kandidaat 

stellen voor overheidsopdrachten. Unizo Oost-Vlaanderen, provincie Oost-Vlaanderen en 

streekintercommunales DDS, Interwaas, Solva en Veneco willen zo de kloof tussen kmo’s en 

overheidsinstanties verkleinen. Overheidsopdrachten kunnen immers een belangrijke hefboom zijn voor 

de lokale economie, zeker in deze coronatijden. Lees meer 

 

Provincie Limburg creëert extra doorstroomkansen voor 440 

arbeidszorgers 

 

Via nieuwe projectsubsidies gaat provincie Limburg de doorstroomkansen van arbeidszorgmedewerkers 

verhogen. Over een periode van 4 jaar maakt de provincie 1,7 miljoen euro vrij voor activerende projecten 

in de sociale economie, als hefboom richting een betaalde job. “Met deze middelen geven we een sterke 

impuls om extra begeleiding en stimulansen op de werkpost aan te bieden, screening- en 

activeringsacties te organiseren, en last but not least werkgevers bij te staan bij de eerste periode van 

tewerkstelling”, aldus gedeputeerde van Economie Tom Vandeput. Lees meer 

 

En ook nog… 

• Eindejaarscampagne ‘Mag het iets meer zijn?’ van provincie Vlaams-Brabant ter promotie van 

lokale handel 

• Campagne ‘Koop lokaal en krijg goesting in Limburg’ van de provincie en Unizo Limburg 

• Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt 7 innovatieve samenwerkingsprojecten tussen sociale 

en reguliere economie 

 

 

 

 

https://www.limburg.be/Limburg/mobiliteit/Nieuwsberichten/9-fietstelzuilen-geinstalleerd-langs-Limburgse-fietssnelwegen.html
https://www.regioleverancier.be/nl
https://www.unizo.be/oost-vlaanderen/nieuws-pers/regioleverancier-slaat-brug-tussen-lokale-ondernemers-en-hun-gemeente
https://www.limburg.be/Limburg/economie/Nieuwsberichten/Provincie-creeert-extra-doorstroomkansen-voor-440-arbeidszorgers.html
https://pers.vlaamsbrabant.be/mag-het-iets-meer-zijn-yxd1gh
https://pers.vlaamsbrabant.be/mag-het-iets-meer-zijn-yxd1gh
https://www.limburg.be/Limburg/economie/Nieuwsberichten/Koop-lokaal-en-krijg-goesting-in-Limburg.html
https://pers.oost-vlaanderen.be/provincie-geeft-139-850-eur-aan-zeven-innovatieve-samenwerkingsprojecten-tussen-sociale-en-reguliere-economie
https://pers.oost-vlaanderen.be/provincie-geeft-139-850-eur-aan-zeven-innovatieve-samenwerkingsprojecten-tussen-sociale-en-reguliere-economie


 

                                     Kernambitie: Europa 

 

Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen organiseert consultatie 

naar aanleiding van het nieuwe ontwerpprogramma 2021-2027 

Met het oog op de verderzetting van het samenwerkingsprogramma Interreg Frankrijk-Wallonië-

Vlaanderen stelden de Franse, Waalse en Vlaamse partners – waaronder de provincies Oost- en West-

Vlaanderen – recent het ontwerp van het toekomstige programma 2021-2027 voor. Nog tot 7 januari 

kunnen er via een openbare raadpleging opmerkingen doorgegeven worden. Vervolgens wordt het 

programma ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie. Voor het ontwerpprogramma en 

om deel te nemen aan de consultatie, klik hier. 

 

Provincies en gemeenten zetten nieuwe stap in samenwerking 

North Sea Port District  

De zes gemeenten en twee provincies van het ‘Nort Sea Port District’ hebben op 1 december een nieuwe 

stap gezet in hun samenwerking. De partners hebben een Benelux Groepering voor Territoriale 

Samenwerking (BGTS) opgericht en zullen over de grens heen nog intensiever samenwerken rond 

duurzaamheid, leefkwaliteit en mobiliteit. Lees meer 

 

            Kernambitie: toerisme, recreatie- en groendomeinen 

 

Aftrap Vlaanderen Vakantielandcampagne 2022 met nieuw 

logiesboek en uitgebreid online aanbod 

 

De campagne ‘Vlaanderen Vakantieland 2022’ van de vijf provinciale toeristische organisaties gaat van 

start met de lancering van een gloednieuw logiesboek en uitgebreid online aanbod. Het boek bundelt 366 

leuke, verrassende en gastvrije logeeradressen in de Vlaamse regio’s, aan de kust of in de stad. Online 

is een uitgebreider en actueel aanbod te vinden met momenteel ruim 1300 suggesties voor 

vakantieplekken. Het nieuwe gratis logiesboek voor 2022 is te vinden in elk toeristisch infokantoor en kan 

ook via deze link besteld worden.  

 

En ook nog… 

• Routen-magazine van Toerisme Oost-Vlaanderen valt in de prijzen bij uitreiking prestigieuze 

BOCA-awards 

• Provincie West-Vlaanderen voorziet uitbreiding van 2,2 ha voor provinciedomein Tillegembos 

• Zwin Natuur Park lanceert gloednieuwe bezoekersgids 

• Vijf vlaamse provincies tellen samen 13.633 km aan recreatief fietsnetwerk. 

  

 

 

https://www.interreg-fwvl.eu/
https://www.interreg-fwvl.eu/
https://www.interreg-fwvl.eu/nl/openbare-raadpleging-interreg-vi
https://pers.oost-vlaanderen.be/nieuwe-stap-in-samenwerking-north-sea-port-district
https://www.logereninvlaanderenvakantieland.be/nl/
https://www.logereninvlaanderenvakantieland.be/nl/
https://sector.tov.be/routen-magazine-sleept-2-nominaties-in-de-wacht-voor-prestigieuze-boca-awards/
https://sector.tov.be/routen-magazine-sleept-2-nominaties-in-de-wacht-voor-prestigieuze-boca-awards/
https://www.west-vlaanderen.be/artikel/provincie-voorziet-uitbreiding-van-22-ha-voor-provinciedomein-tillegembos-brugge
https://www.west-vlaanderen.be/artikel/zwin-natuur-park-knokke-heist-lanceert-gloednieuwe-bezoekersgids
https://www.flexmail.eu/m-fc62c282c476aa75e68c9198ff32cb316c2b7a98684947e3


 

                            Kernambitie: integraal waterbeleid 
  

 

Provincie Vlaams-Brabant - Aarden dammen moeten modder en 

wateroverlast tegenhouden in Vlezenbeek 

 

De provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw voerden 

erosiebestrijdingswerken uit in Vlezenbeek.  Er werd een bufferende aarden dam met 

erosiepoel en een geleidende aarden dam aangelegd als bescherming tegen mogelijke 

water- en modderoverlast. 

De Vlaamse overheid biedt landbouwers nu ook 100% subsidie voor de aanleg van 

plantaardige dammen tegen erosie. In het kader van het project ‘Samen erosie productief 

indammen’ staan de provinciale erosiecoördinatoren klaar om de landbouwers hierbij van A 

tot Z te begeleiden. En zo aan alle voorwaarden te voldoen om de subsidies te 

ontvangen. Lees meer 
  

 

Provincie Oost-Vlaanderen - De Waterstand nieuwsbrief  

 

In de recentste editie van de “Waterstand” kom je meer te weten over: het nieuw ontwerp, die de provincie 

Oost-Vlaanderen opmaakte voor de herinrichting van het overstromingsgebied in Kruisem, de opmaak van 

waterbalansen voor de provincie Oost-Vlaanderen en de uitbouw van het meetnetwerk waterpeilen. Lees 

meer 

 

Hoe evolueren de waterlopen in Vlaanderen? 

 

Tussen 2010 en 2020 kwamen er steeds minder vervuilende stoffen in de waterlopen terecht. Hierdoor is 

de kwaliteit van de Vlaamse waterlopen zichtbaar verbeterd, en kregen fauna en flora meer kansen. Maar 

die verbetering vlakt de laatste jaren af. Bovendien worden de vooropgestelde doelen nog lang niet overal 

gehaald en vormt een beperkt aantal gevaarlijke stoffen nog steeds een wijdverspreid probleem. 

Lees meer (Bron VMM) 

  

 

                            Kernambitie: energie en klimaat 

 

Provincie Antwerpen - Plan Vandaag. Voor het veilige klimaat van 

morgen 

 

De provincie Antwerpen maakt zich klaar voor een leefbare en klimaatveilige toekomst. Meer dan 200 

klimaatacties staan op stapel. Zowel eigen initiatieven als ondersteunende maatregelen voor lokale 

besturen of andere partners. Die acties samen vormen een ambitieus klimaatplan om de 

klimaatdoelstellingen van 2030 te behalen: Plan Vandaag. Of ook: plan vandaag, voor het veilige klimaat 

van morgen. 

  

Lees meer 

Raadpleeg hier het plan 

https://pers.vlaamsbrabant.be/aarden-dammen-moeten-modder-en-wateroverlast-tegenhouden-in-vlezenbeek
https://cdn.flxml.eu/r-ecb4c79788f45267e9845c45cf5209d2b6f5874b579c6f18
https://cdn.flxml.eu/r-ecb4c79788f45267e9845c45cf5209d2b6f5874b579c6f18
https://www.vmm.be/water/kwaliteit-waterlopen/hoe-evolueert-de-toestand-van-de-waterlopen-in-vlaanderen
https://www.provincieantwerpen.be/leefomgeving/klimaat/nieuws-over-klimaat.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dlm/stafdienst-dlm/nieuws/Zuurstof1.html
https://planvandaag.be/


 

Energieambassadeurs provincie Oost-Vlaanderen werken mee aan 

een duurzame energietransitie 

 

Voor het vijfde jaar op rij konden Oost-Vlaamse organisaties, zoals lokale besturen, scholen, verenigingen 

en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden bij de provincie een projectvoorstel indienen dat de CO2-

uitstoot vermindert en concreet meebouwt aan een duurzame energietransitie. Lees meer 

 

Harol bekroond tot nieuwe miK Klimaatambassadeur 2021 van de 

provincie Vlaams-Brabant 

 

Het Diestse familiebedrijf Harol mag zich voortaan miK Klimaatambassadeur 2021 noemen. Deze 

verkiezing is een initiatief van het milieu-infopunt voor de kmo (miK) – een samenwerking van Voka - 

Kamer van Koophandel en de provincie Vlaams-Brabant – en beloont duurzame bedrijven. Harol, een 

fabrikant van rolluiken, zonwering en poorten, haalde het van de 5 andere finalisten op basis van een 

online stemcampagne en de expertenstem van Voka en de provincie. Lees meer 

  

 

                                     Kernambitie: natuur 

 

Provincie Oost-Vlaanderen plant nieuwe bosrand langs de 

provinciale Hospicebossen 

 

Op vrijdag 26 november 2021 hebben medewerkers van de provincie Oost-Vlaanderen een nieuwe 

bosrand aangeplant in het provinciaal bosgebied "Hospicebossen" in Nazareth. Op een voormalige akker 

van 1,3 hectare zijn 500 inheemse struiken aangeplant. Een brede bosrand met bloeiende en 

besdragende struiken zorgt in de toekomst voor meer biodiversiteit. De bosrand zorgt ook voor extra 

koolstofopslag langs de drukke autosnelweg E17. Lees meer 

 

Verbinding tussen historische bossen in Kampenhout 

 

Op 26 november plantte Natuurpunt Kampenhout 1,5 ha nieuw bos. Met de hulp van de werknemers van 

het bedrijf Delaware en de steun van de provincie Vlaams-Brabant werden er zo’n 4.000 bomen geplant. 

In een latere fase zal nog eens 1,5ha bebost worden. De 3 ha bos komt op de voormalige oefenterreinen 

en voetbalvelden in de Votvinkenstraat. Dankzij deze aanplant zullen twee boscomplexen, het Rotbos en 

het Votvinkenbos, met elkaar verbonden worden. Lees meer 

 

Vlaams-Brabanders planten meer dan 40.000 streekeigen 

struiken en bomen dankzij 'behaag je tuin'  

 

In totaal 1.046 tuineigenaars kozen dit jaar voor plantgoed uit eigen streek via de samenaankoop ‘Behaag 

je tuin’. De Vlaams-Brabantse regionale landschappen, gemeenten en de provincie Vlaams-Brabant 

organiseren deze jaarlijkse campagne om het gebruik van lokale planten in de tuin aan te moedigen. Er 

komen in totaal meer dan 2.400 bomen en 17,4 kilometer hagen, heggen en houtkanten in de provincie 

bij. Lees meer 

https://pers.oost-vlaanderen.be/energieambassadeurs-werken-mee-aan-een-duurzame-energietransitie
https://pers.vlaamsbrabant.be/harol-bekroond-tot-nieuwe-mik-klimaatambassadeur-2021
https://pers.oost-vlaanderen.be/provincie-plant-nieuwe-bosrand-langs-de-provinciale-hospicebossen
https://pers.vlaamsbrabant.be/verbinding-tussen-historische-bossen-in-kampenhout
https://pers.vlaamsbrabant.be/vlaams-brabanders-planten-meer-dan-40000-streekeigen-struiken-en-bomen-dankzij-behaag-je-tuin-ur1je8


 

Provincie Antwerpen - Zuurstof! Het verfrissende magazine voor 

ons leefmilieu  

 

De provincie Antwerpen lanceerde een ambitieus klimaatplan: "Plan Vandaag. Voor het veilige klimaat van 

morgen." (zie ook het artikel in deze nieuwsbrief). Deze editie van "Zuurstof" staat daarom extra in het 

teken van klimaat. Raadpleeg het magazine 

 

 

                           Kernambitie: ruimtelijke planning  

 

Een landschapsvisie 2040 voor het Pajottenland 

 

In Plattelandscentrum Paddenbroek in Gooik werd de Landschapsvisie 2040 feestelijk ondertekend. Dit is 

het resultaat van drie jaar intensief werken van het strategisch project ‘Opgewekt’ Pajottenland’. 

Het  Pajottenland  is  een  unieke  streek.  Het  reliëf  zorgt  voor  prachtige  vergezichten  en  pittoreske,  

Bruegeliaanse dorpen stralen de streekidentiteit uit. Maar de  streek  staat ook 

voor  heel  wat  uitdagingen. Hoe maken we ons Pajotse landschap weerbaar 

voor  veranderingen  in  het  klimaat  en  onze  omgeving én houden we het authentiek? “Dat is 

de  hamvraag  die  we  niet  vanuit  één enkel thema of perspectief kunnen beantwoorden. 

Daarom  ontwikkelden  we  samen, vanuit het strategisch project Opgewekt Pajottenland, 

een  gedragen  en  geïntegreerde  visie  op  een  energieneutraal  Pajottenland  in 2040”, zegt Ann 

Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. Lees meer 

 

Provincie Oost-Vlaanderen, Interwaas en 12 Wase gemeenten geven 
de regionale energietransitie een plek 

  

De provincie Oost-Vlaanderen maakt samen met Interwaas en 12 Wase gemeenten werk van een nieuw, 

hernieuwbaar en regionaal energiesysteem 2050. Eens de visie klaar is, zal er ook een actieprogramma 

liggen waarin de partners aangeven hoe ze de komende jaren aan de realisatie zullen werken. Lees meer 

  

 

                                 Kernambitie: landbouw 

 

Oost-Vlaanderen organiseert groepsaankoop plantgoed  

 

Imkers, boeren en tuinbouwers die deze winter streekeigen groen willen inplanten, kunnen vóór 5 januari 

2022 goedkoop plantgoed of bloemenzaad bestellen door deel te nemen aan een groepsaankoop van de 

provincie Oost-Vlaanderen. Voor meer informatie en om te bestellen: kijk op de website van de provincie. 

 

Koningin Mathilde bezoekt melkveebedrijf op Ladies Day  

 

Op 9 december bezocht koningin Mathilde het melkveebedrijf Koeweidehof in Merchtem (provincie 

Vlaams-Brabant). Haar bezoek kaderde binnen de tweede Ladies Day. Met dit initiatief worden vrouwen in 

de landbouw in de kijker gezet. Lees meer over het bezoek van koningin Mathilde op de website van VILT. 

  

https://zuurstof.provincieantwerpen.be/zuurstof-2021-4/cover/
https://pers.vlaamsbrabant.be/een-landschapsvisie-2040-voor-het-pajottenland
https://pers.oost-vlaanderen.be/provincie-oost-vlaanderen-interwaas-en-12-wase-gemeenten-geven-de-regionale-energietransitie-een-plek
https://oost-vlaanderen.be/werken-en-ondernemen/landbouw/landschap/groepsaankoop-plantgoed.html?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=nblandbplattel202112&utm_content=gtgt+bestel+je+plantgoed
https://vilt.be/nl/nieuws/koningin-mathilde-bezoekt-koeweidehof-in-kader-van-agribex-ladies-day?utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20Vilt%20-%2013-12-2021&utm_content=Nieuwsbrief%20Vilt%20-%2013-12-2021+CID_daf36a5e0261b6c395dfce21d8fef15a&utm_source=nieuwsbrieven%20Vilt&utm_term=Lees%20meer


 

                                    Kernambitie: platteland 

 

Provincies investeren in platteland 

 

In verschillende provincies keurde men plattelandsprojecten goed die werden ingediend voor subsidiëring. 

De financiering van deze projecten heeft als doel een impuls te geven aan het platteland en de 

leefbaarheid ervan te verbeteren. Via deze links vind je meer informatie per provincie: 

• West-Vlaanderen 

• Oost-Vlaanderen 

 

Lopende projectoproepen rond platteland 

 

Bovendien zijn er op dit moment ook heel wat verschillende subsidiemogelijkheden voor 

plattelandsontwikkeling lopende waarop je nog kan inschrijven. Neem hiervoor een kijkje op de websites 

van de provincies: 

• West-Vlaanderen 

• Oost-Vlaanderen 

• Vlaams-Brabant 

• Antwerpen 

• Limburg 

 

                                   Kernambitie: erfgoed 

ERF: een nieuwe speler in het Vlaams-Brabantse erfgoedveld  

 

ERF is de roepnaam voor de Erfgoedstichting Vlaams-Brabant. ERF werd opgericht 1 januari 2021 en wil 

steden en gemeenten in Vlaams-Brabant bijstaan als het gaat over verwerving, restauratie en 

herbestemming van onroerend erfgoed en vrijwaren van cultuurhistorische landschappen. ERF is 

opgericht onder de vleugels van de provincie Vlaams-Brabant en heeft het statuut van ‘Stichting van 

Openbaar Nut’. ERF werd trouwens opgericht naar het model van Kempens Landschap, de 

erfgoedstichting die in de provincie Antwerpen al bijna een kwarteeuw succesvol actief is. 

ERF voorziet onder meer een interessant co-financieringsmodel als een gemeente erfgoed of landschap 

wil verwerven, ze maakt premiedossiers op en zal steden en gemeenten hierbij administratief ontzorgen. 

  

https://www.west-vlaanderen.be/artikel/drie-nieuwe-plattelandsprojecten-krijgen-33355136-euro-steun
https://pers.oost-vlaanderen.be/17-miljoen-eur-voor-oost-vlaamse-plattelandsprojecten-in-2021?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=nblandbplattel202112&utm_content=gtgt+ontdek+de+projecten
https://www.west-vlaanderen.be/subsidies/plattelandsloket-west-vlaanderen
https://plattelandsloket.be/?page_id=94
https://www.vlaamsbrabant.be/nl/premies-en-subsidies/herstelfonds
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/dlp/plattelandsbeleid/subsidies-platteland-.html
https://www.limburg.be/plattelandsite


 

 

Foto: Bestuurders en vertegenwoordigers van deelnemende lokale besturen op de startdag van ERF 

  

De jonge Stichting nam meteen een vliegende start met op dit moment al 22 aangesloten besturen, een 

startdag en een officiële startvergadering met vertegenwoordigers van de deelnemende lokale besturen. 

De eerste projecten zullen zeer binnenkort worden opgestart in o.a. Linter, Huizingen, Wezembeek-

Oppem, Asse en Zoutleeuw. En intussen kloppen ook andere besturen al aan de deur met 

projectvoorstellen! 

Lees meer over ERF op de website www.erfgoedstichting.be of mail naar info@erfgoedstichting.be. 

 

Oost-Vlaanderen zet erfgoedexpertise in om Waals erfgoed te 

reden van wateroverlast 

 

Bij de overstromingen in ons land deze zomer werd vooral Wallonië erg hard getroffen. Ook het Waalse 

erfgoed bleef daarbij niet ongeschonden. Het Erfgoeddepot Ename en Monumentenwacht Oost-

Vlaanderen ging daarom toestellen uitlenen en beschermingsmateriaal schenken aan de Waalse 

collega’s. Het ging hierbij om hulpmiddelen zoals ventilatoren en drogers, maar ook werkschoenen, 

handschoenen en overalls bleken van nut. Bovendien deelde het Erfgoedcentrum Ename ook haar kennis 

en ervaring op vlak van waterschadebehandeling. Tijdens een opleiding aan de provinciale erfgoedsite 

kregen experten van het Belgische Blauwe Schildcomité, een organisatie die de redding van erfgoed in 

Wallonië mee coördineerde, uitleg over de bescherming van historische documenten, artefacten en 

erfgoed allerhande voor én na rampen. 

Ook de provincies Limburg en Vlaams-Brabant boden eerder al hulp aan de Waalse erfgoedsector. Zo 

ging Monumentenwacht Limburg de Notre-Dame-des-Récollets in Verviers inspecteren op schade en 

bood ook Vlaams-Brabant gratis aan om met enkele teams ter plaatse te gaan. 

 

En ook nog… 

• Splinternieuw erfgoeddepot ingehuldigd in provincie Antwerpen 

• Private Stichting Nationaal & Gewestelijk Maritiem Patrimonium winnaar van de Antwerpse 

Erfgoedprijs 2021 

• Terugblik op geslaagde Archeologiedagen 2021 

 

http://www.erfgoedstichting.be/
mailto:info@erfgoedstichting.be
https://www.vlaamseprovincies.be/news/splinternieuw-erfgoeddepot-ingehuldigd
https://www.provincieantwerpen.be/nieuws.masterdetail.html/p_detail_url/nl/drem/dienst-erfgoed/nieuws/winnaar-erfgoedprijs-2021.html
https://www.provincieantwerpen.be/nieuws.masterdetail.html/p_detail_url/nl/drem/dienst-erfgoed/nieuws/winnaar-erfgoedprijs-2021.html
https://www.vlaamseprovincies.be/news/terugblik-op-geslaagde-archeologiedagen-2021


 

New Year, New Office! 

 

De Vereniging van de Vlaamse Provincies wenst u prettige feestdagen 

en een gelukkig en gezond 2022! 

 

Eind januari 2022 verhuizen wij naar een nieuwe locatie! 

U kan ons vanaf dan terugvinden op de site van Gare Maritime, Tour & Taxis. 

(Postadres: Picardstraat 7, blok 6, bus 100, 1000 Brussel) 

 

Meer informatie kan u binnenkort terugvinden in onze nieuwsbrief van januari!  

 

      

 

                                       
 

 

 


