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5 Belgische parken en groene ruimten krijgen 
internationale erkenning met Green Flag Award 2019 
 

In vijf parken en groene ruimten in de provincie Antwerpen wappert binnenkort een 
groene vlag. De internationale Green Flag Award erkent en beloont parken en groene 
ruimten die duurzaam beheerd worden. Zo herkennen bezoekers en buurtbewoners 
meteen groene plekjes waar men aandacht heeft voor zowel de natuur als voor de mens. 
 

Anna Leonard, project manager van Green Flag Award in België, licht toe waarom GoodPlanet 

Belgium het label naar ons land haalde: “We vinden het belangrijk dat mensen zich opnieuw 

verbonden voelen met de natuur in hun omgeving. Duurzaam beheerde parken kunnen daartoe 

bijdragen. Green Flag Award zorgt bovendien voor een netwerk van parkbeheerders, juryleden, 

medewerkers en vrijwilligers die elkaar inspireren en samen nog verder willen groeien.” 

Alle betrokkenen bij onderstaande groene ruimten en parken mogen trots zijn om morgen 16/7 de 

Green Flag Award in ontvangst te nemen tijdens de uitreikingsceremonie in het Nachtegalenpark 

(Middelheimpark) in Antwerpen: 

Onder beheer van ANB, het Agentschap voor Natuur en Bos: 

• Park Vordenstein in Schoten  

Onder beheer van de provincie Antwerpen: 

• Vrieselhof in Ranst  

• Kesselse Heide in Nijlen 

• Provinciaal Groendomein Rivierenhof in Deurne (sinds 2018) 

Onder beheer van Stad Antwerpen 

• Nachtegalenpark in Wilrijk 

 
Internationale erkenning 

Green Flag Award werd in het Verenigd Koninkrijk in 1996 gelanceerd en is er nu een vaste 

waarde. Milieuorganisatie en initiatiefnemer Keep Britain Tidy wil haar ervaring en expertise dan 

ook delen met buurlanden en landen wereldwijd. Zo wapperen er al 2096 groene vlaggen in 

Australië, België, het Verenigd Koninkrijk, Finland, Duitsland, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, 

Noord-Ierland, Portugal, Ierland, Schotland, Spanje, Zweden, Turkije, de Verenigde Arabische 
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Emiraten en Wales. Dit netwerk van duurzaam beheerde parken en groene ruimten wordt elk jaar 

groter. 

 

 

Persmoment 

Dinsdag 16 juli, 10u, Nachtegalenpark 

Beukenlaan 12, 2020 Antwerpen (samenkomst achter het kasteel) 

In aanwezigheid van Tom Van den Borne, Schepen district Antwerpen voor groenvoorziening, 

worden de Green Flag Awards uitgereikt. De beheerders van het Nachtegalenpark vertellen over 

de inspanningen waarmee zij de Green Flag Award behaalden en tonen groene plekjes die het 

resultaat daarvan zijn.  

Contact 

Anna Leonard, project manager Green Flag Award in België 

0474 76 07 88 - a.leonard@goodplanet.be  
 

Meer informatie 

www.goodplanet.be/nl/green-flag-award/ 

www.greenflagaward.org  
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