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Budget 2015. Machtigingskrediet 0390/64900000.
Toegestane subsidies. Subsidies voor Leefmilieuprojecten.
Aanwending krediet. Goedkeuring.

In het budget 2015 werd onder budgetsleutel 0390/64900000 (raming
2015140443) - ‘Subsidie voor leefmilieuprojecten’ een krediet van 606.814 EUR
uitgetrokken.
De verdeling van dit krediet dient ter goedkeuring worden voorgelegd aan de
provincieraad. Na goedkeuring door uw raad zullen de afzonderlijke projecten aan
deputatie worden voorgelegd wat betreft de toekenning en betaling van de
subsidie.
Met dit verslag wordt een 2de reeks projecten voor een bedrag van 170.000 EUR
voor het werkjaar 2015 ter goedkeuring voorgelegd, waarvan een voorschot van
50% in 2015 zal uitbetaald worden en een saldo (resterende 50%) in 2016.
1. Project ‘Aanplant van kloempen’
7.000 EUR aan vzw Bosgroep Noorderkempen
Via dit project werkt bosgroep Noorderkempen vzw mee aan de functionele, groene
infrastructuur binnen de provincie Antwerpen. Door het aanplanten van ‘kloempen’,
of groepsgewijze verjongingen, wordt meer variatie in soorten, structuur en leeftijd
gecreëerd in het bos. Hierdoor wordt de diversiteit en ecologische waarde van het
bos verhoogd en neemt de weerbaarheid van het bos toe ten aanzien van exoten of
stormen. Bovendien wordt, door het beheer van de ‘kloempen’ via de Duitse QDmethode, gemikt op de productie van topkwaliteit hout, waardoor ook de waarde
van het bos voor de eigenaars, en daarmee het draagvlak voor een goed beheer,
verhoogd wordt. De bosgroep voorziet de aanplant van 114 kloempen van telkens
40 bomen, verspreid over 12 eigendommen in Oud-Turnhout, Merksplas, Malle en
Beersel.
2. Project ‘Aanleg van bosranden in de regio Antwerpen Zuid’
7.000 EUR aan vzw Bosgroep Antwerpen Zuid
Dit project draagt bij aan het provinciaal beleid rond landschapsbeelden
biodiversiteit. Het beoogt de aanleg van bosranden, waardoor de overgang tussen
de bossen en andere landgebruiken geleidelijk wordt. Dit draagt bij tot de
weerbaarheid en ecologische kwaliteit van onze bossen. Om de aanplant van
bosranden te promoten wordt tweemaal in het jaar (februari en november) een
bosrandactie opgezet; in samenwerking met vzw Bosgroep Antwerpen Noord.
Daarbij wordt in overleg met een boomkweker geschikt plantsoen aangeboden aan
boseigenaars. De bosgroep levert plantadvies en kan, op vraag van een eigenaar,
ook zelf bosranden aanplanten of wildbescherming aanbrengen. Daarnaast wordt
door de twee bosgroepen samen een folder ontwikkeld om informatie over de

aanleg en het beheer van bosranden ruimer te verspreiden en zo bij te dragen tot
een grote draagvlak en beter beheerde bosranden in de provincie.
3. Project ‘Werken aan weerbaar bos in de Zuiderkempen’
7.000 EUR aan vzw Bosgroep Zuiderkempen
Het project draagt bij tot de realisatie van functionele, groene infrastructuur in de
provincie Antwerpen en de realisatie van de landschapsbeelden biodiversiteit. Vzw
Bosgroep Zuiderkempen heeft als eerste in onze provincie de aanplant van
‘kloempen’ geïntroduceerd om de diversiteit en weerbaarheid van de bossen in de
Kempen te verhogen. Deze aanplantingen gebeurden in het plantseizoen 2014. Om
het succes daarvan te garanderen dienen de aanplanten opgevolgd te wordt om te
voorkomen dat de jonge boompjes weggeconcurreerd worden door ruigten en/of
moet wildbescherming aangebracht worden. Daarnaast streeft de bosgroep ernaar
om de weerbaarheid en de natuurwaarde van de bossen in de Zuiderkempen te
verhogen via gerichte exotenbestrijding in Balen, Westerlo en Mol en via het
aanplanten van een 170-tal kloempen, verspreid over het eigen werkingsgebied.
4. Project ’Aanleg van bosranden en groepsgewijze verjongingen in
deregio Antwerpen Noord’
7.000 EUR aan vzw Bosgroep Antwerpen Noord
Dit project draagt bij aan het provinciaal beleid rond landschapsbeelden
biodiversiteit. Het beoogt enerzijds de aanleg van bosranden, waardoor de
overgang tussen de bossen en andere landgebruiken geleidelijk wordt, en
anderzijds het aanplanten van de eerste ‘Kloempen’, of groepsgewijze verjongingen
in de regio. Dit draagt bij tot de weerbaarheid en ecologische kwaliteit van onze
bossen. Om de aanplant van bosranden te promoten wordt 2 maal in het jaar
(februari en november) een bosrandactie opgezet; in samenwerking met vzw
Bosgroep Antwerpen Zuid. Daarbij wordt in overleg met een boomkweker geschikt
plantsoen aangeboden aan boseigenaars. De bosgroep levert plantadvies en kan,
op vraag van een eigenaar, ook zelf bosranden aanplanten of wildbescherming
aanbrengen. Tevens wordt een infofolder ontwikkeld om het nut van ‘Kloempen’ toe
te lichten, alsook om op een laagdrempelige manier toe te lichten hoe
groepsgewijze aanplanten worden uitgevoerd en beheerd
5. Project ‘Werken aan draagvlak voor groene infrastructuur van
open(bare) ruimten in de Voorkempen’
43.000 EUR aan vzw Regionaal Landschap De Voorkempen
Met dit project werkt het Regionaal Landschap De Voorkempen aan de realisatie
van de functionele groene infrastructuur binnen de provincie Antwerpen. Het
project bestaat uit 2 luiken. In een eerste luik worden openbare besturen via de
uitvoering van vijf inspirerende voorbeeldcases aangezet om hun open(bare)
ruimten, zoals begraafplaatsen, parken en speelruimten, ecologischer in te richten
en te beheren: Ecologische begraafplaats Schoten, Bij- en vlinderpark Beuk en Noot
te Zoersel, De boer op in de stad, van een volkse tuin tot stadslandbouw in Deurne,
Speelgroen te Ranst, Drevenbeheer parklandschap
Tevens moeten deze acties andere gemeenten van de Voorkempen aanzetten en
inspireren tot soortgelijke acties. In het tweede luik worden boeren, burgers en
buitenlui via tal van acties rond de inrichting van erven en het herstel van kleine
landschapselementen aangezet om hun steentje bij te dragen bij de ecologische
inrichting van de open ruimte.
6. Project ‘Groen op school (MOS)’
2.500 EUR aan vzw Regionaal Landschap De Voorkempen
Vergroening op school past binnen het provinciaal beleid rond landschapsbeelden
biodiversiteit. Elk vergroeningsproject vormt een nieuwe stapsteen in de groene
infrastructuur
van
onze
provincie.
Tevens
dragen
deze
vergroende
schoolomgevingen bij tot meer toegankelijk groen, met de schoolgaande jeugd als
specifieke doelgroep. Regionaal Landschap De Voorkempen wenst via dit project

een drietal scholen, gelegen in Zandhoven, ‘s Gravenwezel en Brasschaat, intensief
te begeleiden bij de vergroening van de huidige schoolinfrastructuur.
7. Project ‘Beleefbaar Buitengebied’
15.800 EUR aan vzw Regionaal Landschap Rivierenland
Het Regionaal Landschap Rivierenland zet met dit project in op de inrichting en
promotie van beleefbare landschapselementen zoals speelbossen, natuureducatieve wandelpaden, trage wegen, enz. Met de realisatie van meer toegankelijk
groen geeft het project uitvoering aan het provinciaal biodiversiteitsbeleid (zo
zullen de provinciale landschapsbeelden biodiversiteit mee bekend gemaakt
worden). Tevens zullen in de periode mei - oktober 2015 diverse media ingezet
worden om dit beleefbaar groen in de aandacht te brengen en zo het draagvlak
voor de open ruimte en aanwezige biodiversiteit te versterken.
8. Project ‘Biodivers Buitengebied’
15.900 EUR aan vzw Regionaal Landschap Rivierenland
Dit project geeft uitvoering aan de provinciale landschapsbeelden biodiversiteit.
Het heeft tot doel om dieren en planten meer kansen te geven door te werken aan
een groen netwerk in de streek, via realisatie op terrein ter behoud, herstel en
uitbreiding van het netwerk van kleine landschapselementen (poelen, houtkanten,
hoogstamfruitbomen, …) en het behoud van autochtone bomen en struiken.
Daarnaast wordt verder gewerkt aan soortgerichte acties tbv zwaluwen, solitaire
bijen en vlinders). Voor Rivierenland zullen de landschapsbeelden biodiversiteit in
juni 2015 klaar zijn. Die vormen de basis voor de uitvoering van diverse projecten
op het terrein.
9. Project ‘Vergroening op school’
2.500 EUR aan vzw Regionaal Landschap Rivierenland
Regionaal Landschap Rivierenland wenst een aantal scholen te begeleiden bij de
vergroening van de huidige schoolinfrastructuur. Dit past binnen het provinciaal
beleid rond landschapsbeelden biodiversiteit. Via dit project wordt een voorbeeld
gesteld omtrent de aanpak van zowel de opwaardering van de ecologische functie
van de schoolinfrastructuur als het aanscherpen van het contact van de
schoolgaande jeugd met groene elementen. Bij de uitvoering werkt het RLRL nauw
samenwerken met het MOS (Milieuzorg op School), die de initiële contacten
verzorgen en instaan voor een eerste verkennend gesprek met leerkrachten en
directie van de deelnemende scholen. De scholen dit geselecteerd werden voor dit
project zijn gelegen in Nijlen, St-Katelijne-Water, Bonheiden en Schelle.
10. Project ‘Milieuzorg op school’
4.500 EUR aan vzw Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete
Vergroening op school past binnen het provinciaal beleid rond landschapsbeelden
biodiversiteit. Elk vergroeningsproject vormt een nieuwe stapsteen in de groene
infrastructuur van onze provincie. Tevens draagt deze vergroende schoolomgeving
bij tot meer draagvlak voor natuur, met de schoolgaande jeugd als specifieke
doelgroep. Volgende scholen worden in het project betrokken: De Vlindertuin
(Lille), de Mozawiek (Mol), De Mast (Herentals).
11. Project ‘Bouwen aan Kempense landschapsbeelden’
38.500 EUR aan vzw Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete
Met dit projectvoorstel wil Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, via concrete
terreinrealisaties binnen haar werkingsgebied werken aan een functionele groene
infrastructuur, evenals aan landschapszorg en het bijdragen tot kwalitatieve,
beleefbare landschappen. De klassieke landschapswerking van het regionaal
landschap wordt verbreedt van zuivere projecten rond landschapsherstel naar de
invulling van de landschapsbeelden biodiversiteit die voor de regio in een finale fase
van uitwerking zitten. Er worden enkele concrete projecten uitvoeren die bijdragen
aan het ontwikkelen van een kwaliteitsvolle groene infrastructuur met een focus op

de meer stedelijke omgevingen (groen in dorp en stad) of op het vergroenen van
(landbouw-)bedrijven. Binnen deze projecten wordt ook steeds bekeken of de
(agro-) biodiversiteit mee kan liften met deze projecten van landschapszorg of
groene infrastructuur. O.a. volgende projecten staan in de planning: boerderij de
Steenovens (Geel), Kruiskapel (Dessel), kapel van Rhoode (Retie), heideherstel
(Mol-Postel), ecologisch herstel visvijvers (Mol, Meerhout, Kasterlee).
12. Project ‘Landschapsherstel van de Oude Vlietdijk (Puurs)’
6.800 EUR aan vzw Regionaal Landschap Schelde-Durme
Dit project, waarbij het regionaal landschap samenwerkt met natuurpunt KleinBrabant en de vereniging voor heemkunde in Klein-Brabant, draagt bij tot de
realisatie van de provinciale landschapsbeelden biodiversiteit. De Oude Vlietdijk is
een unieke locatie die om diverse redenen, op een zeer laagdrempelige wijze een
blik kan geven op het verleden van Puurs. Het is bijgevolg een 'beleefbaar
landschap' bij uitstek. Het regionaal landschap wil via dit project het uniek
landschappelijk karakter en de biodiversiteit van de winterdijk verhogen en een
aantal historische elementen veilig stellen. Daarnaast wil het de omwonenden
kennis bijbrengen omtrent het ecologisch, cultuurhistorisch en recreatief beland van
de zomer- en winterdijk.
13. Project ‘Klein-Brabant – Vergroening op school’
2.500 EUR aan vzw Regionaal Landschap Schelde-Durme
Vergroening op school past binnen het provinciaal beleid rond landschapsbeelden
biodiversiteit. Elk vergroeningsproject vormt een nieuwe stapsteen in de groene
infrastructuur van onze provincie. Tevens draagt deze vergroende schoolomgeving
bij tot meer draagvlak voor natuur, met de schoolgaande jeugd als specifieke
doelgroep. In dit project worden volgende scholen betrokken: Basisschool ’t
Hinkelpad (Bornem) en Basisschool Zonnebloem (Sint-Amands).
14. Project ‘App ter ondersteuning van duurzame levensstijl’
10.000 EUR aan For Good bvba
For Good vraagt projectsteun aan de provincie Antwerpen voor de verdere
ontwikkeling en verspreiding van hun app ‘For Good’. Deze biedt een
geautomatiseerde service die, via een persoonlijk (online) profiel, de klant met
concrete en gepersonaliseerde tips (gebaseerd op de enorme hoeveelheid
wetenschappelijke data die beschikbaar zijn) informeert en coacht naar een
duurzamere levensstijl. Dit sluit aan bij de inspanningen van de provincie om
gemeenten, burgers en eigen personeel te sensibiliseren en te ondersteunen bij
hun verduurzaming, met onder andere initiatieven als de ‘Vriend van’-campagne,
‘Klimaatneutrale organisatie 2020’ en de groepsaankopen voor groene stroom en
zonnepanelen. Vanaf zomer 2015 biedt For Good de app aan aan ondernemingen
(B2B private) en publieke instellingen (B2B public) om met hun menselijk kapitaal
(werknemers of inwoners) duurzaamheids- of MVO-doelstellingen te behalen, om
uiteindelijk in 2016 de app in de markt (B2C) te lanceren.’
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 4 juni 2015.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet,
Op voorstel van deputatie,

BESLUIT:
Enig artikel:
Goedgekeurd wordt de voorgebrachte verdeling van het krediet 2015, ingeschreven
als machtigingskrediet - ‘Subsidie voor leefmilieuprojecten’.
Budgetsleutel 0390/64900000
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