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Streekvereniging Zuidrand zet 2018 in met een 

wervelend streekaanbod. 

Nieuwe streekvereniging doet regio schitteren 

Zeven gemeenten en de Provincie Antwerpen bundelen de krachten om de schatten van hun 

verrassende regio te laten schitteren. Na een jaar hard werken achter de schermen en het 

verzekeren van structurele middelen, staat de gloednieuwe Streekvereniging Zuidrand nu klaar voor 

een sterke start. Vanaf januari 2018 zet een nieuw team de schouders onder de Zuidrand en er staan 

alvast een aantal mooie projecten op stapel. 

Samen werken loont 

De Streekvereniging Zuidrand is een samenwerkingsverband tussen zeven gemeenten (Aartselaar, 

Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel), de provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid. 

Ze werkt aan projecten op het snijvlak van natuurbehoud, landschapszorg, open ruimte, 

erfgoedbeheer, toerisme en cultuurbeleving. Door de unieke samenwerking tussen overheden en 

veldwerkers versterken we de regionale identiteit.  Daarnaast zetten we in op sensibilisatie van het 

brede publiek.  De streekvereniging bundelt de werkingen van Azura, Landschapspark Zuidrand en 

‘De Zuidrand, dat Smaakt!’, en voegt daarbij een nieuwe structurele werking rond onroerend erfgoed 

toe. Gezamenlijk vertalen we dit naar een uniek verhaal waar de thema’s cultureel en onroerend 

erfgoed, toerisme, recreatie en natuur en landschap zich verenigen. 

Ontdek snel de jaarkalender 2018 

Er staan heel wat beloftevolle projecten op stapel zoals werk maken van een gemeenschappelijk 

onroerend erfgoedbeleid,  het ontsluiten van de Afga Gevaert verhalen, een 

streekreceptenwedstrijd,  het plattelandsontwikkelingsproject Boeren en Burgers,  een gloednieuwe 

wandelapp, het promoten van de smaakmakers,  een nieuwe wandelkaart én het versterken van de 

open ruimte via trage wegen, speelweefselplekjes en natuur en landschapsprojecten. 

Dynamisch team 

Streekvereniging Zuidrand heeft vanaf januari 2018  in het oud-Gemeentehuis van Kontich haar stek 

gevonden. Een dynamisch team staat te trappelen om haar schouders onder de uitbouw van de 

vereniging te zetten en de Zuidrand tot iets moois te laten groeien.  

We stellen de teamleden graag even voor: 

- Anke Spans: medewerker toerisme, recreatie en communicatie 

Tel. +32 496 12 40 58 

 



- Michelle Segers: medewerker cultureel en bouwkundig erfgoed 

Tel. +32 483 56 02 01 

 

- Leen Cannaerts: medewerker onroerend erfgoed 

Tel +32 483 56 01 92 

 

- Lotte Meuleman: medewerker natuur en landschap  

Tel. +32 478 99 40 47 

 

- Sabine Caremans: coördinator strategisch project: Zuidrand, open en beleefbaar. 

Tel. +32 498 29 63 89 
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