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-- Graffiti’s van kunstenaar Dzia langs de 30 km-route

 Zondag 30/05/2021 T.v.v. Mechels Rivierenland

We verwelkomen Nils Iwens uit Mechelen, kersvers coördinator 
Beschermd Natuurpark Rivierenland, voorzitter bij Natuurpunt 
Mechelen en organisator van WALK FOR NATURE 2021 Mechelen. 

Dag Nils! Kan jij ons vertellen hoe een 
wandelbenefiet in Mechelen plotseling opduikt in 
het ledentijdschrift van Natuurpunt Oost-Brabant.

Nils: Vooreerst wil ik Natuurpunt Oost-Brabant hartelijk bedanken 
om mij de opportuniteit  te gunnen onze wandelbenefiet hier voor 
te stellen. Allebei zijn we ervan overtuigd dat de verschillende 
Natuurpunt-afdelingen, kernen en regionales nog meer met 
elkaar moeten samenwerken, elkaar moeten versterken en 
good practices moeten delen. Bij deze! We zijn NPOB dan ook 
zeer dankbaar dat we ons mochten laten inspireren door jullie 
jaarlijkse succesformule die WALK FOR NATURE is en die duizenden 
enthousiaste deelnemers trekt. Door opgenomen te worden in 
jullie WALK FOR NATURE-reeks en door gebruik te mogen maken 
van de domeinnaam www.walkfornature.be geven jullie ons een 
serieuze duw in de rug. Omwille van corona zal de NPOB-editie dit 
jaar helaas niet kunnen doorgaan. Door de organisatie van onze 
WALK FOR NATURE in Mechelen zullen we achteraf kunnen zeggen 
dat we de continuïteit hebben kunnen aanhouden.

De laatste tijd zien we vaak fundraisers de 
revue passeren die georganiseerd worden door 
Natuurpunt Mechelen.

Nils: Dat klopt. In Mechelen gaan ANB, Regionaal Landschap 
Rivierenland, ORIOM, Stad Mechelen en Natuurpunt de 
samenwerking aan om het Beschermd Natuurpark Riviereland 
te realiseren en om de versnipperde natuur rond onze geliefde 
stad weer te verbinden met elkaar. We willen ambitieus zijn. 
In de volgende zes jaar willen we driehonderd hectare nieuwe 
natuur aankopen en in beheer nemen. Voor de restfinanciering 
zijn er natuurlijk centen nodig, veel centen. Naast een giftenbrief, 

Run for Nature, Westmalle for Nature, Breakfast for Nature, 
16 ingeschreven teams voor Expeditie Natuurpunt, organiseren we 
nu dus ook WALK FOR NATURE op zondag 30 mei! Mede dankzij 
jullie is dit mogelijk!

Veelbelovend! Hoe zal jullie evenement er gaan 
uitzien? Welke afstanden bieden jullie aan?

Nils: We bieden drie routes aan:

• Onze familieroute is 7 km lang en heet route Batteliek. Deze 
route wordt vernoemd naar de nieuwe microbrouwerij die 
onze sponsor brouwerij Het Anker weldra zal openen in de 
oude kerk van Battel en die zowel de start als aankomst zal zijn 
voor deze route. De wandelroute leidt de deelnemers door 
de natuurgebieden Den Battelaer (Natuurpunt), De Warande 
en Robbroek (ANB). Bij aankomst van onze drie wandelroutes 
krijgen de mama’s en papa’s een frisse Maneblusser en 
een Natuurpuntbutton. Bij Batteliek kunnen de kinderen 
ondertussen genieten van een lekkere wafel.

• Onze 15 km-route is de ORIOM-route. Deze route werd 
vernoemd naar het strategisch project dat werd opgericht  
om een dynamisch belevingslandschap te creëren als  
groenblauwe verbinding tussen de stad en de Dijle-
Zennevallei. Een hommage aan ORIOM (Open Ruimte in en 
om Mechelen) dus, want onze wandelaars starten en eindigen 
in Kauwendaal, dat net door Stad Mechelen met door ORIOM 
binnengehaalde subsidies, kon worden aangekocht en in 
beheer kon gegeven worden aan Natuurpunt. Verder leidt 
de route langs oude spoorwegbermen, het Fort van Walem, 
Roosendael, het Sint-Michielskasteel en het Esbrouckbos.

• Het paradepaardje van onze WALK FOR NATURE 2021 
Mechelen wordt echter de 30 km: route Natuurpark 
Rivierenland. Deze route zal tonen waar we met ons 
natuurpark naartoe willen en welke verbindingen we in de 
toekomst graag willen realiseren. Deze route zal een lus maken 
door de natuur rond Mechelen en zal ook starten en eindigen 
aan Batteliek. De mooiste natuurplekjes rond Mechelen zullen 
worden aangedaan: Mechels Broek, De Vrouwvlietvallei, 
Kauwendaal, Den Battelaer, Robbroek,… Langs het parcours 
zal graffitikunstenaar Dzia speciaal voor ons evenement op 
enkele muren dieren aanbrengen die het lokale natuurverhaal 
vertellen. Aan het bezoekerscentrum in Muizen zal je 
getrakteerd worden een lekkere pannenkoek!

We hadden begrepen dat de samenwerking met 
Dzia in Mechelen niet stopt bij WALK FOR NATURE?

Nils: Dat is juist. In Mechelen zetten Natuurpunt, 
Extinction Rebellion, Klimaan en Greenpeace recent het 
samenwerkingsverband KliMaten op poten om slagkrachtiger 
samen te werken rond thema’s als klimaat, milieu en biodiversiteit. 
KliMaten neemt als team ook deel aan Expeditie Natuurpunt. 
Hiervoor werken ze met Dzia aan het project Animalinas. Kijk 
op www.animalinas.be mee uit naar deze 124 pagina’s tellende 
ode aan de fauna van het Beschermd Natuurpark Rivierenland!  
Animalinas wordt een portretboek over het mooie Rivierenland en 
de bijzondere dieren die er huizen. Naast artistieke foto’s zal je er 
ook heel wat interessante teksten in terugvinden over deze dieren,  
 hun omgeving en hun plaats in het ecosysteem.
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