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Nu ook GFA-publieksprijs voor Rivierenhof  
Provinciaal domein rijgt internationale onderscheidingen aan mekaar 
 

Na de Green Flag Award (GFA) die het in juli mocht ontvangen en de zilveren 

Large Urban Parks Award in Melbourne vorige week, heeft het Rivierenhof nu ook 

z’n nominatie verzilverd voor de internationale Green Flag Award-publieksprijs!  

De deputatie van de provincie Antwerpen en het team van het Rivierenhof zijn er 

warm van aangedaan en danken iedereen die voor het Rivierenhof heeft gestemd.  

Erkenning voor werk en visie 

Gedeputeerde bevoegd voor Groen- en Recreatiedomeinen Jan De Haes: “In juli kregen we 

uit handen van de experts van de Engelse jury al de felbegeerde Green Flag Award 

overhandigd. Dit was een prachtige erkenning voor het verrichte werk en de visie waarmee 

we het Rivierenhof beheren. De publieksprijs is al even waardevol. Want als provinciaal 

groendomein dragen we ook bij aan het welzijn van onze inwoners doorheen onze zorg voor 

dit ademend, groene stukje Antwerpen. We willen dat mensen er zich goed voelen: van de 

natuurliefhebber tot de grootouder met kleinkinderen.” 
 
Bedankt fans! 

De deputatie van de provincie Antwerpen en het Provinciaal groendomein Rivierenhof 

danken alle fans die massaal online te kennen gaven dat de internationale Green Flag 

Award-publieksprijs naar het Rivierenhof moest gaan. Directeur Peter Verdyck: “Dat het 

Rivierenhof nu voor de derde keer op één jaar tijd in de prijzen valt, is natuurlijk 

fantastisch! Wat deze onderscheiding echt bijzonder maakt, is dat ze te danken is aan de 

stemmen van de vele sympathisanten van het Rivierenhof. Ik wil daarom ook, in naam van 

al onze medewerkers, een welgemeend dank u zeggen aan al wie het Rivierenhof in het hart 

draagt. We blijven ons best doen om voor iedereen van het Rivierenhof een tweede thuis te 

maken.” 

 
Zonder uw stem was het niet gelukt 

Maar liefst honderd en vijf internationale GFA-parken buiten het Verenigd Koninkrijk - van 

Australië, Spanje, Verenigde Arabische Emiraten, … tot het Rivierenhof in Deurne - streden 

voor de titel van People’s Choice Green Flag Award via een aparte, internationale poll.  

De stemming werd op 14 oktober 2018 afgesloten. Het publiek heeft gekozen verspreid over 

twaalf landen en drie continenten. De top 3 van favoriete Green Flag Award-parken buiten 

het Verenigd Koninkrijk is geworden (in alfabetische volgorde): 

 

 Abu Dhabi Corniche Beach Gardens, Abu Dhabi City Municipality, Verenigde 

Arabische Emiraten 

 Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Provincie Antwerpen, België 

 Tim Smythe Park, Clare County Council, Republiek Ierland 

 

Internationale accreditatie zonder winstoogmerk  



Carl McClean, International Development Manager Green Flag Award: "Het is inspirerend om 

zien dat er overal ter wereld mensen op hun favoriete park stemmen. Dat erkent het werk 

en de toewijding van de werknemers en vrijwilligers die deze GFA-erkende parken runnen. 

Wereldwijd groeit de belangstelling voor de Green Flag Award elke dag. Dat geeft aan dat 

de Green Flag Award-principes aansluiten bij wat parkbezoekers belangrijk vinden en dat de 

GFA hieraan tegemoet komt door goed gerunde openbare parken en groene ruimten te 

waarderen, te erkennen en te onderscheiden door middel van een internationale accreditatie 

zonder winstoogmerk." 

 

 
Na een uitzonderlijke zomer met drie internationale onderscheidingen, tooit het Rivierenhof zich in mooie herfstkleuren.  

Copyright: PGRA voor provincie Antwerpen. 

 
Voor het eerst in de geschiedenis van de Green Flag Award werd de verkiezing van een 

internationale publieksprijs voor parken buiten het VK georganiseerd. Honderd en vijf sites 

buiten het Verenigd Koninkrijk kwamen in aanmerking. Allemaal voldoen ze aan de hoge 

normen van de Green Flag Award, het internationale keurmerk voor parken en groene 

ruimten. Meer info: www.greenflagaward.org 

Provinciaal groendomein Rivierenhof 

Provinciaal groendomein Rivierenhof: 

Turnhoutsebaan 242 – 244 - 246 in 2100 Antwerpen Deurne.  

 

Social media: 

www.facebook.com > Rivierenhof  
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www.provincieantwerpen.be > Rivierenhof 
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Anouche De Keyzer, communicatieverantwoordelijke 

Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen (PGRA) 

T 03 360 51 11 (’s vrijdags afwezig) 

E anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be  
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