
LIFE Sparc 
Newsflash 

Wat groeit en bloeit er dit voorjaar bij het LIFE Sparc 
project? Ontdek het hieronder!

>

Festival in de Scheldevallei
23.06 – – 03.07.2022

info & tickets – –
       festivalstroom.be

STROOM, een nieuw festival in 
de Scheldevallei met een hart voor 
duurzame natuur.

Laat je 11 dagen lang meevoeren op een muzika-
le tocht doorheen de Scheldevallei. STROOM is 
ons gloednieuwe festival rond klimaat, natuur en 
duurzaamheid, i.s.m. Festival van Vlaanderen. Het 
belooft een rijk gevuld programma met grote 
outdoor concerten, intieme muzikale belevenis-
sen, duurzame discours en kunst.

Kies je favoriete dag uit of maak er een meer-
daagse van, en geniet van de groene natuur van 
het Rivierpark Scheldevallei!

https://www.festivalstroom.be/nl/
https://www.festivalstroom.be/nl/
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22Unieke expo over nattenhaasdonk  
& Sigmaplanwerken

Vanaf 24 april kan je in het kader van Erfgoeddag 
een bijzondere tentoonstelling bezoeken in 
de kerk van Wintam. Die vertelt je meer over 
1.000 jaar Nattenhaasdonk en geeft je een 
overzicht van de Sigmaplanwerken in Bornem. De 
tentoonstelling is na Erfgoeddag permanent te 
bezichtigen.

Foto © David Legreve

Nieuwe klimaatgidsen voor LIFE Sparc

Er zijn heel wat getuigschriften behaald als erkend 
klimaatgids! Onderwerpen als het Schelde-
estuarium, de (gevolgen van) klimaatverandering 
en hoe het Sigmaplan in de Scheldevallei een 
oplossing kan bieden, hebben geen geheimen 
meer voor onze nieuwe gidsen.

Wil je gratis mee op stap met een klimaatgids? 
Dat kan! Bekijk de kalender hier.

Timelapse van de werken in De Bunt

In natuurgebied De Bunt in Hamme zit de bouw 
van de in- en uitwateringssluis er bijna op. 
Dankzij deze werken wordt De Bunt een echte 
klimaatbuffer!

Benieuwd hoe zulke werken er aan toe gaan? 
Bekijk dan hier het filmpje! 

Blijf je graag op de hoogte over LIFE Sparc? 
Schrijf je dan in voor onze halfjaarlijkse nieuwsflash.

www.life-sparc.eu

https://life-sparc.eu/kalender
https://www.youtube.com/watch?v=uK26NnLSQbE
http://eepurl.com/gAR2SX
www.life-sparc.eu
https://www.facebook.com/lifeSPARC
https://twitter.com/search?q=%23lifeSPARC
https://www.youtube.com/channel/UCqHtf6_IoJVJcPgNo0Hs7rg

