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Provincie Antwerpen krijgt drie Green Flag Awards! 
Vrieselhof, Kesselse Heide en Rivierenhof onderscheiden met internationaal kwaliteitskeurmerk  

 

Exact een jaar nadat het provinciaal groendomein Rivierenhof als eerste van het land 

de internationale Green Flag Award (GFA) binnenhaalde, wappert de begeerde groene 

vlag nu aan drie provinciale groendomeinen!  

Tot de zomer van 2020 mogen zowel het Vrieselhof in Ranst, als de Kesselse Heide in 

Nijlen en (voor de tweede maal) het Rivierenhof in Deurne het prestigieuze keurmerk 

in het vaandel dragen. Het internationaal kwaliteitslabel moet immers elk jaar 

opnieuw worden verdiend. 

Jan De Haes, gedeputeerde voor recreatie- en groendomeinen van de provincie Antwerpen: “Het 

Rivierenhof, het Vrieselhof en de Kesselse Heide zijn elk een prachtig stuk natuur met een hoge 

biodiversiteitswaarde. Of je nu komt joggen, picknicken, deelneemt aan een wandeling met gids, 

foto’s maakt, de collecties bewondert, vogels of insecten komt spotten, met de klas een 

educatieve workshop volgt of gewoon komt ravotten … er is in alle domeinen voor iedereen wat 

wils. Dat had de internationale jury van de Green Flag Award meteen door.” 

 

Een ambitie die keer op keer moet worden waargemaakt 

De Haes vervolgt: “De Green Flag Award bestaat reeds 23 jaar. Dit keurmerk 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.”  

(Tekst gaat verder onder de foto) 



 

Gedeputeerde Jan De Haes en medewerkers provinciale groendomeinen Rivierenhof, Vrieselhof en Kesselse Heide heel 
trots op de drie Green Flag Awards  - Copyright: provincie Antwerpen. 

Met vlag en wimpel 

Peter Verdyck, directeur van de provinciale groendomeinen regio Antwerpen, is heel trots op het 

behalen van deze drie onderscheidingen: “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 al onze medewerkers, 

vrijwilligers en het management. De ervaren jury noemt het Vrieselhof een juweeltje met goed 

biodiversiteitsbeheer, is onder de indruk van de aparte fauna en flora in de Kesselse Heide en 

vindt dat het Rivierenhof een zeer hoge standaard heeft op allerlei gebieden. Met deze 

beoordelingen wordt de eigenheid van elk domein gewaardeerd en in de verf gezet. Ik kan niet 

anders dan trots zijn op deze resultaten en gans onze ploeg medewerkers en vrijwilligers die 

dag in dag uit onze domeinen onderhouden van harte bedanken!” 

 
(Tekst gaat verder onder de foto’s) 

 

 



 
Internationale GFA-jury onder de indruk van natuurbeheer Vrieselhof - Copyright: PGRA voor provincie Antwerpen. 

 

 
GFA-jury gefascineerd door de vele indicatorplanten op de Kesselse Heide - Copyright: PGRA voor provincie Antwerpen. 

 



 



Gedeputeerde Jan De Haes en domeinwachter Jeroen De Smedt hijsen de GFA-vlag in het provinciaal domein Vrieselhof 
te Ranst - Copyright: PGRA voor provincie Antwerpen. 

Vrieselhof: juweeltje met goed biodiversiteitsbeheer 

De jury heeft “echt genoten van het bezoek aan dit juweeltje” van een park. Het juryverslag 

vermeldt ook: “Het Vrieselhof is een mooi voorbeeld van goed biodiversiteitsbeheer. De 

educatieve functie is een mooi onderdeel van het park en is een meerwaarde. Hou dit goed 

niveau van werk aan.” 

 

Kesselse Heide: onder de indruk van fauna, flora en medewerkers 

De Green Flag Award jury is onder de indruk van de Kesselse Heide. De jury houdt “van de 

manier waarop verschillende evenementen in het domein aangeboden worden, die de bezoekers 

zowel een voorproefje van de natuur geven als stof tot nadenken om terug te komen en nog 

meer te genieten.” De jury was onder de indruk van het goede onderhoud en het 

veiligheidsgevoel wanneer je er rond wandelt. 

 

Rivierenhof: zeer hoge standaard. Een genoegen om te bezoeken en te beoordelen 

Na een anoniem bezoek gaf de GFA-jury opnieuw een zeer positieve beoordeling aan het 

provinciaal domein in Deurne dat daarmee haar kwaliteitskeurmerk bevestigd ziet. Volgens de 

jury hanteert het park “een zeer hoge standaard en heeft het zeer veel te bieden.” De jury 

houdt van de sportfaciliteiten die naar de randen zijn verplaatst en van de speeltuin in de buurt 

van het restaurant. “Ook de verschillende soorten landschappen en gebieden om rust te vinden, 

de grote natuurwaarde en aangename mogelijkheden tot verkoeling zijn fantastisch.” De jury 

oordeelt: “Het park is zo groot dat je het niet allemaal op een dag kunt zien. Het Rivierenhof is 

geschikt voor jong en oud, voor vaste klanten en voor gelegenheidsbezoekers.” 
 
Tot slot merkt de jury op dat in de verschillende domeinen het fantastische en enthousiaste 

personeel een meerwaarde is en bedankt hen voor hun fantastisch werk. 

 

PRAKTISCH 



Waar: 

Provinciale groendomeinen regio Antwerpen 

Rivierenhof, Turnhoutsebaan 242-244-246 in 2100 Antwerpen (Deurne) 

Vrieselhof, Schildesteenweg 95 in 2520 Ranst (Oelegem) 

Kesselse Heide, Vaerestraat 4 in 2560 Nijlen 

 

Social media: 

www.provincieantwerpen.be > Rivierenhof / Vrieselhof / Kesselse Heide 

www.facebook.com > Rivierenhof / Vrieselhof / Kesselse Heide 

www.twitter.com > De Domeinen  

http://www.greenflagaward.org.uk/  

 

PERSINFO & INTERVIEWS 

Perscontact: 

Anouche De Keyzer, communicatieverantwoordelijke 

Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen (PGRA) 

T 03 360 51 11  

E anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be 

 

Digitaal beeldmateriaal:  

Foto’s voor online gebruik vind je in bijlagen.  

Foto’s in hoge resolutie zijn beschikbaar t.e.m. 22 juli 2019 via WeTransferlink   
Copyright: PGRA voor provincie Antwerpen. 
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