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Zuidrand



VERGROENEN VAN DE SCHOOL-
OMGEVING
Droom jij van een groenere speelplaats, een moestuin, 

enkele bomen of nestkasten op je school? Met de bege-

leiding van MOS en Regionale Landschappen ga je stap 

voor stap op pad om tot een goed vergroeningsplan 

voor je school te komen.

REGIONALE LANDSCHAPPEN EN 
LANDSCHAPSPARK ZUIDRAND
Samen met het Regionaal Landschap van je regio 

worden de lokale noden voor de natuur besproken en 

kan een ontwerp worden opgesteld. De ene school 

hangt misschien beter nestkasten voor zwaluwen, 

een andere voor de huismus en nog een andere voor 

vleermuizen. Ook bij de keuze van planten wordt 

advies gegeven.

MOS
MOS helpt scholen om tot een goed vergroeningsplan 

te komen en dit educatief in te passen in de school-

werking. Samen bekijken we hoe we het draagvlak 

kunnen vergroten en leerlingen, leerkrachten en 

ouders warm krijgen voor meer groen op school. 



MEERJARENPLAN
Omdat we willen inzetten op kwaliteit, pakken we het 

vergroeningsproces stapsgewijs aan:

•  1ste schooljaar: participatietraject en grondplan

•  2de schooljaar: realisaties

•  3de schooljaar: afwerking en educatieve inbedding

BUDGETAANVRAAG
In het 2de en eventueel het 3de schooljaar 

kan je subsidies aanvragen. Als school 

sta je in voor 30% van het subsi-

dieerbare bedrag. De Regionale 

Landschappen zorgen voor 

prefi nanciering. Scholen 

die met Landschapspark 

Zuidrand samenwerken vorder-

en achteraf 70% van hun kosten terug. 

CONTACT
Interesse? Neem dan eerst contact op met je 

MOS-begeleider.



MOS
MOS-begeleiders Antwerpen

mos@provincieantwerpen.be 

015 30 61 25

www.provincieantwerpen.be

www.mosvlaanderen.be  

REGIONALE LANDSCHAPPEN
RL de Voorkempen | www.rldevoorkempen.be 

RL Kleine en Grote Nete | www.rlkgn.be 

RL Rivierenland | www.rlrl.be  

RL Schelde-Durme  | www.rlsd.be 

Landschapspark Zuidrand | www.provincieantwerpen.beV
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