
 

Rivierenhof onderscheiden met Green Flag Award 
Provinciaal domein Rivierenhof heeft internationaal kwaliteitskeurmerk beet 

 

Het provinciaal groendomein Rivierenhof heeft als eerste van het land de 

internationale Green Flag Award binnengehaald. Dit prestigieuze keurmerk is een 

internationale norm die wereldwijd het kwalitatief beheer van openbare groene 

ruimte erkent en beloont. 

Jan De Haes, gedeputeerde bevoegd voor provinciale groendomeinen: “Het Rivierenhof is een 

prachtig stuk groene natuur en - vooral niet te vergeten - de grootste groene long van onze 

metropool. De ploeg van het Rivierenhof zorgt er dag in dag uit voor dat iedereen zich er 

welkom voelt. Of je nu met de kinderen naar de speeltuin of kinderboerderij komt, deelneemt 

aan een wandeling, met je hond wandelt door het park, jogt langsheen het loopparcours of 

liever rustig in je eentje vist in één van de vijvers, … er is voor iedereen wat wils. Dat had de 

Engelse jury van de Green Flag Award meteen door.” 

 

Een ambitie die keer op keer moeten worden waargemaakt 

De Haes vervolgt: “De Green Flag Award bestaat reeds 22 jaar. Deze award erkent en 

onderscheidt wereldwijd parken en recreatieve groene ruimtes die voldoen aan internationale 

kwaliteitsnormen. Het krijgen en het behouden van de Green Flag Award is een ambitie die 

ieder jaar weer moet worden waargemaakt. Wie geen positieve evolutie of vooruitgang maakt, 

loopt immers het risico geen Green Flag Award meer binnen te halen.”   



 

Medewerkers Rivierenhof en gedeputeerde Jan De Haes: trots op eerste GFA-vlag van het land - Copyright: Tine Van 
Leemput – Bogaerts voor provincie Antwerpen. 

Peter Verdyck, directeur van het Rivierenhof, is heel trots op het behalen van de 

onderscheiding: “De Green Flag Award legt de lat voor goed parkbeheer zeer hoog en 

promoot een internationale norm voor management in de groene sector. Daarmee erkent en 

waardeert de Green Flag Award de inzet van alle medewerkers, vrijwilligers en het 

management. De jury gaat grondig na of deze groene, openbare ruimtes goed worden gerund 

en of ze tegemoet komen aan de vragen en noden van de gebruikers. Zo verzekert het 

systeem van de Green Flag Award dat zoveel mogelijk mensen toegang krijgen tot 

kwaliteitsvol groen, ongeacht waar ze wonen. Geen verwaarloosbaar gegeven in een 

verstedelijkt gebied zoals het onze. Al onze medewerkers en vrijwilligers zetten zich dan ook 

al vele jaren enorm in om de kwaliteit van het park te verbeteren. Dat is dan ook de reden 

waarom we er in geslaagd zijn de Green Flag Award binnen te halen, als eerste park in België 

nog wel.” 

 

 



 
Internationale jury tijdens keuring Rivierenhof - Copyright: PGRA voor provincie Antwerpen. 

Met vlag en wimpel 

Jan De Haes, gedeputeerde bevoegd voor provinciale groendomeinen: “Ik ben blij dat de 

ploeg van het Rivierenhof voluit is gegaan voor het behalen van deze internationale award. 

Dat dit prachtig park goed beheerd wordt, is algemeen geweten. Maar dat ze als kers op de 

taart deze Award binnenhalen, dat is toch wel iets om heel trots op te zijn! De Engelse jury 

van de Green Flag Award was onder de indruk. Ik sluit graag af met een kort citaat uit het 

rapport van de jury: “Er zijn zoveel positieve zaken dat het er te veel zijn om op te noemen. 

Het gebeurt zelden dat een eerste aanvraag zo sterk is … Knap gedaan van iedereen die 

betrokken is bij het uitbouwen van het park!”  

 



 
Directeur Peter Verdyck en gedeputeerde Jan De Haes hijsen eerste GFA-vlag van het land – Copyright: Tine Van 
Leemput – Bogaerts voor provincie Antwerpen. 

 



 

PRAKTISCH 

Waar: 

Provinciaal groendomein Rivierenhof, via Turnhoutsebaan 242-244-246 in 2100 Deurne.  

 

Websites: 

www.provincieantwerpen.be > Rivierenhof 
http://www.greenflagaward.org.uk/  

Social media: 

www.facebook.com  > Rivierenhof  
www.twitter.com > DeDomeinen 

PERSINFO & INTERVIEWS 

http://www.provincieantwerpen.be/
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/rivierenhof.html
http://www.greenflagaward.org.uk/
https://www.facebook.com/Rivierenhof/
http://www.twitter.com/
https://twitter.com/DeDomeinen


Perscontact: 

Anouche De Keyzer, communicatieverantwoordelijke 

Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen (PGRA) 

T 03 360 51 11 (’s vrijdags afwezig) 

E anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be  

 

Digitaal beeldmateriaal: 

Beeldmateriaal in lage resolutie vind je terug in bijlage.  

Foto’s in hoge resolutie zijn beschikbaar t.e.m. 22 juli 2018 via https://goo.gl/DjYoWJ   
Copyright: provincie Antwerpen. 
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