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Green Flag Award voor zes parken in provincie Antwerpen
In zes parken en groene ruimten in provincie
Antwerpen wappert vanaf morgen de Green
Flag. Deze internationale award erkent en
beloont elk jaar parken en groene ruimten die
extra duurzaam beheerd worden.
De parken maken deel uit van een recordbrekend
netwerk van 2224 Green Flag Award parken dit jaar
wereldwijd. Provinciaal Groendomein De Averegten in Heist-op-den-Berg is in België de
nieuwkomer in het rijtje.
“Het belang van groen in onze directe omgeving wordt dit jaar door de Covid-19 pandemie extra
benadrukt. Kwalitatieve groene ruimtes en parken in de buurt geven mensen een aangename plek
in de buitenlucht; ze zijn essentieel voor onze fysieke en mentale gezondheid. Daarom is het zo
belangrijk dat er een sterk en duurzaam beheer achter schuilt.
De Green Flag parken worden gejureerd op een breed criterium: van groenbeheer, tot
klimaatadaptatie en toegankelijheid. In dit juryproces kunnen parkbeheerders, juryleden,
medewerkers en vrijwilligers uitwisselen, elkaar inspireren en motiveren om verder te groeien.”
Anna Leonard, GoodPlanet Belgium - project manager van de Green Flag Award in België
“Deze prestatie is een sterke erkenning voor de betrokken medewerkers en vrijwilligers wereldwijd,
die zo hard gewerkt hebben om de parken te onderhouden tijdens deze moeilijke periode.” Carl
McClean - international development manager Green Flag Award
Volgende zes parken en groendomeinen mogen de Green Flag Award in ontvangst nemen:
Onder beheer van provincie Antwerpen:
• Vrieselhof in Ranst
• Kesselse Heide in Nijlen
• Provinciaal Groendomein Rivierenhof in Deurne
• De Averegten in Heist-op-den-Berg
Onder beheer van ANB, het Agentschap voor Natuur en Bos:
• het Park Vordenstein in Schoten
Onder beheer van Stad Antwerpen:
• Nachtegalenpark in Wilrijk
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De Averegten in Heist-op-den-Berg, © Inge Hofmans.

Internationale erkenning
De Green Flag Award werd in 1996 gelanceerd in het Verenigd Koninkrijk. Daar is het 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 2224 groene vlaggen in
Australië, België, het Verenigd Koninkrijk, Finland, Duitsland, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland,
Noord-Ierland, Portugal, Ierland, Wales, Schotland, Spanje, Zweden, Turkije, de Verenigde Arabische
Emiraten en de Verenigde Staten. Dit netwerk van duurzaam beheerde parken en groene ruimten
breidt elk jaar uit.

Contact
Anna Leonard, project manager Green Flag Award in België
0474 76 07 88 - a.leonard@goodplanet.be

Meer informatie
www.goodplanet.be/green-flag-award
www.greenflagaward.org

Social media
#GreenFlagAward
#loveparks
#goodplanetbelgium
Twitter: @GreenFlagAwdInt
Instagram: greenflagaward
LinkedIn: /greenflagaward
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Over GoodPlanet
GoodPlanet Belgium inspireert jong en oud met workshops & positieve acties om een duurzame
samenleving te realiseren. Jaarlijks bereiken onze 80 medewerkers zo meer dan 500.000 kinderen,
jongeren en volwassenen over heel België. www.goodplanet.be
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