
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 22 juni 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Rik Röttger Telefoon: 03 240 52 55

Agenda nr. 11/1 Budget 2017. Machtigingskrediet 0390/64900000. 
Toegestane subsidies. Subsidies voor Leefmilieuprojecten. 
Aanwending krediet. Goedkeuring.

Met dit verslag wordt een derde reeks projecten voor een bedrag van 169.750 EUR 
voor het werkjaar 2017 ter goedkeuring voorgelegd.

Voor deze projecten zal een voorschot van 50% in 2017 uitbetaald worden en een 
saldo (resterende 50%) in 2018.

1. Project ‘Bosbeheerwerken in de regio Antwerpen Noord die bijdragen tot 
de functionele groeninfrastructuur’
7.000 EUR aan Bosgroep Antwerpen Noord vzw
Bosgroep Antwerpen Noord vzw wil via beheerwerken door sociale 
economiebedrijven,  onrendabele beheerwerken uitvoeren die bijdragen aan de 
biodiversiteit en aan landschapsbeelden. De focus ligt op de boscomplexen gelegen 
in Zoersel, Brecht, Essen, Stabroek Berendrecht, Schoten, Schilde en Wijnegem. 
Het gaat hier deels om de bestrijding/beheer van invasieve exoten zoals 
Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik of rododendron, maar evengoed ook om 
aanplantingen (bosranden, kloempen of vlaksgewijs) en de opvolging ervan via nl. 
vrijstelling, snoei en begeleiding. Op die manier kan in de Antwerpse privébossen 
op een eenvoudige en laagdrempelige manier een grote ecologische én 
economische meerwaarde worden gecreëerd. Dit projectaanvraag draagt bij tot de 
ontwikkeling van de functionele groene infrastructuur binnen de provincie 
Antwerpen.

2. Project ‘Bosbeheerwerken in functie van functionele groeninfrastructuur’
7.000 EUR aan Bosgroep Antwerpen Zuid vzw
Met deze projectaanvraag wil de Bosgroep Antwerpen Zuid vzw mee werken aan de 
functionele groene infrastructuur binnen de provincie Antwerpen. Concreet willen 
BGZA via de inzet van sociale economie en vrijwilligers beheerwerken mogelijk 
maken die in principe onrendabel zijn voor de bosbeheerder/-eigenaar, maar die 
wel bijdragen aan de biodiversiteit en aan landschapsbeelden. Het gaat hier deels 
om de bestrijding/beheer van invasieve exoten zoals Amerikaanse vogelkers en 
Amerikaanse eik, maar evengoed om aanplantingen (bosranden, 
verjongingsgroepen, onder-etage of vlaksgewijs) en de opvolging ervan: nl. 
vrijstelling, snoei en begeleiding. Verder wil de bosgroep met deze projectaanvraag 
ook de Bosrandenactie verderzetten. Niet louter door arbeid ter beschikking te 
stellen voor het aanplanten ervan, maar ook door een deel (60%) van de 
plantsoenkosten te vergoeden.

3. Project ‘Op naar 10km aan bosrand in de Zuiderkempen’
7.000 EUR aan Bosgroep Zuiderkempen vzw



Bosgroep Zuiderkempen wil Groenjobs inzetten bij de opvolging van bestaande 
bosranden en de terreinvoorbereiding van nieuw aan te leggen bosranden. 
Bosranden hebben een belangrijke plaats in de toekomstvisie van de Bosgroep: ‘op 
weg naar rendabele weerbare bossen’. Deze toekomstvisie past binnen het 
landschapsbeeld Zuid-Kempisch Heuvelland. Bosranden zorgen voor een verhoging 
van de natuur- en belevingswaarde van bossen en hebben een dempende invloed 
op de impact van wind. Sinds begin 2014 heeft de bosgroep reeds 64 bosranden 
aangeplant. Deze 64 bosranden hebben een gezamenlijke lengte van 7,394km. De 
bosgroep streeft er naar al deze bosranden een goede opvolging te geven, via de 
inzet van sociale economie. In het plantseizoen 2017-2018 zal de Bosgroep 9 
bosranden aanplanten, goed voor een gezamenlijke lengte van 0,480km. Als 
voorbereiding voor de plantwerken, zullen binnen het kader van dit project 
terreinvoorbereidende werken uitgevoerd worden.

4. Project ‘Bosbeheerwerken voor realisatie landschapsbeelden en 
Bosrandactie’
14.000 EUR aan Bosgroep Kempen Noord vzw
Met dit project wil Bosgroep Kempen Noord vzw enerzijds landschapsbeelden 
realiseren door het uitvoeren van onrendabele bosbeheerwerken. Voor deze 
beheerwerken doen ze beroep op sociale tewerkstelling. Anderzijds wil de bosgroep 
in 2017 opnieuw een bosrandactie organiseren. Met deze actie stimuleren ze hun 
boseigenaars om bosranden aan te leggen door plantsoen aan te bieden tegen 
sterk verminderde prijzen. Deze bosranden dragen bij tot de soorten- en 
structuurdiversiteit van het bos en vormen zo een sterke ecologische meerwaarde.

5. Project ‘Landschapsbeelden biodiversiteit - inzet op beleving van natuur en 
landschap’
43.000 EUR aan Regionaal Landschap de Voorkempen vzw
Elk jaar legt RLDV eigen accenten om gebiedsgericht maar tevens ook verspreid 
over het werkingsgebied partners de kans te bieden om samen met de provincie 
Antwerpen doelstellingen en draagvlak te realiseren rond natuur en landschap. 
Deze acties kaderen steeds binnen de landschapsbeelden biodiversiteit van de 
provincie Antwerpen. Voor de periode 2017-2018 ligt de focus van de projecten op 
het beleven van natuur en landschap en het kenbaar maken van de diverse 
landschapsbeelden in het werkingsgebied. Dit doet RLDV door diverse doelgroepen 
te betrekken bij natuur en landschap. Volgende thema’s worden naar voren 
geschoven:
natuur en gezondheid: waarbij zorginstellingen in Zoersel als voorbeeldprojecten 
worden ingericht
landschapsbeelden biodiversiteit – scheldepolders: met de focus op de aanleg van 
speelgroen in Ekeren en Berendrecht, en het inzetten op communicatieve acties in 
Berendrecht – Zandvliet, Lillo, Ekeren, Stabroek en Kapellen.
landschapsbeelden biodiversiteit - land van Kontich en Ranst: landschappelijke 
inkleding langs de bloesem- en fruitroute

6. Project ‘Landschap in beeld... en actie’
40.750 EUR aan Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw
Binnen het provinciale meerjarenplan 2014 – 2019 wordt het werken aan 
functionele groene verbindingen als een van de prioriteiten geformuleerd, net als 
landschapszorg en het werken aan kwalitatieve beleefbare landschappen en het 
creëren van draagvlak voor landschap, groene infrastructuur en biodiversiteit. Met 
dit projectvoorstel wil Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete aan elk van deze 
drie doelstellingen uitvoering geven door het uitvoeren van concrete 
terreinrealisaties binnen haar werkingsgebied. Het project bouwt in zekere zin voort 
op de positieve ervaringen die werden opgebouwd in de vorige projecten rond 
Landschapsbeelden in de praktijk (DMN 2014), Werken aan de Kempense 
landschapsbeelden (DMN 2015) en In de bres voor landschapsbeelden en 
biodiversiteit (DMN 2016). RLKGN wil de klassieke landschapswerking verbreden 



van zuivere projecten rond landschapsherstel (buiten ankerplaatsen en relictzones) 
naar de invulling van de landschapsbeelden, acties voor provinciale prioritaire 
soorten, etc. RLKGN zal dus enkele concrete projecten uitvoeren die bijdragen aan 
het ontwikkelen van een kwaliteitsvolle groene infrastructuur (b.v. door 
inventarisatie, studie en beheer van poelen, houtkanten, hoogstamboomgaarden, 
monumentale bomen), die inspelen op de noden van specifieke soorten (zoals 
Ingekorven vleermuis) of de omgevingskwaliteit van specifieke gebieden verhogen 
(b.v. park Arendonk, pastoriesite Olen of de Kempense Heuvelrug). Daarnaast wil 
RLKGN ook de nodige communicatie koppelen aan elke van de concrete 
terreinrealisaties, om zo het draagvlak voor de landschapsbeelden en natuur en 
landschap in het algemeen, te vergroten. Waar mogelijk wordt ook telkens de 
koppeling gelegd met het betreffende landschapsbeeld.

7. Project ‘Samenwerken aan het Rivierenlandschap’
31.700 EUR  aan Regionaal Landschap Rivierenland vzw
Vertrekkende vanuit de provinciale landschapsbeelden biodiversiteit en de visie op 
het groenblauw netwerk in het Rivierenland willen we dieren en planten meer 
kansen geven in de regio. Het algemene doel van het project is realisatie op terrein 
inzake het behoud, herstel en uitbreiding van het netwerk van kleine 
landschapselementen in functie van landschapsherstel, landschapsbeleving, 
natuurbehoud, soortenbescherming, versterking van ecologische corridors, en 
behoud van autochtone bomen en struiken. RLRL heeft acties geselecteerd die 
binnen haar diverse landschapsbeelden m.n. het landschapsbeeld Klein-Brabant, 
het landschap van Ruppel, Zenne en Dijle, het Land van Bonheiden, de Kempen van 
Waver-Heist, het Land van Kontich-Ranst en het landschap van het Interfluvium 
Kleine Nete. De gekozen acties dragen bij tot het behoud, het herstel en de 
uitbreiding van het netwerk van kleine landschapselementen, de realisatie van 
natuurverbindingen/ecologische corridors, de instandhouding van autochtone 
bomen en struiken uit de streek en het behoud of het creëren van geschikt 
habitat/biotoop voor verschillende diersoorten (vlinders, bijen, zwaluwen, 
vleermuizen…). Tot slot wordt ook aandacht besteed aan het creëren van draagvlak 
voor het landschap, de groene functionele infrastructuur en de biodiversiteit door te 
communiceren over terreinrealisaties en evenementen in en rond het landschap te 
organiseren.

8. Project ‘Natuurlijke inrichting perceel Oude Schelde (Bornem)’
6.800 EUR aan Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw
De omgeving van de Oude Schelde omvat een zo goed als ongeschonden, 13de-
eeuws Scheldelandschap met een sterk gesloten karakter. De Oude Schelde zelf 
loopt centraal van noord naar zuid door dit landschap. Het is één van de grote 
karakteristieke landschapselementen uit het landschapsbeeld ‘Schelde’. Langs de 
Oude Schelde vallen echter de hoge dichtheid aan 'vissershutjes' op, met soms 
sterk vertuinde zones en verspreid voorkomende bebouwing.  Er zijn langs de 
waterloop amper locaties waar het publiek letterlijk tot aan het water kan komen. 
Daarom willen de gemeente Bornem en het Regionaal Landschap Schelde-Durme 
twee percelen, die recent werden opgekuist door o.a. het afbreken van de 
vissershutten en het verwijderen van exotische planten, natuurlijker inrichten en 
toegankelijk maken voor het brede publiek. De concrete doelstellingen zijn het 
toegankelijk maken van het perceel voor het brede publiek, het verhogen van de 
biodiversiteit op het perceel en het verhogen van de kennis van het ecologisch, 
cultuurhistorisch en landschappelijk belang van de oude Schelde bij het brede 
publiek. Dit project kadert binnen de landschapsbeelden biodiversiteit van de 
provincie Antwerpen.

9. Project ‘Milieu op school’
2.500 EUR aan Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw
Steinerschool Novalis is een kleuter- en lagere school in Geel. In de zomer van 
2016 verhuisde deze school van het idyllische doch sterk verouderde boerderijtje 



naar een steviger pand in Geel-Larum. Tijdens de zomervakantie werd zowel 
binnen als buiten hard gewerkt zodat ze in september konden starten met een 
warm schoolgebouw en een veilige speelplaats. Regionaal Landschap Kleine en 
Grote Nete wenst nu de school intensief te begeleiden bij de vergroening van deze 
speelplaats. Hiervoor zullen zij nauw samenwerken met het MOS, die de initiële 
contacten verzorgd heeft en ingestaan heeft voor een eerste verkennend gesprek 
met leerkrachten en directie van de deelnemende school. De tuinwerkgroep van 
Steinerschool Novalis in Geel maakte zelf al een ontwerp op voor hun school. Een 
ontwerp met aandacht voor alle zintuigen, een veilige en diverse speeltuin waar de 
kinderen ruimte vinden voor sport, spel, avontuur, (natuur)educatie, rust en 
ontspanning. Qua plantenkeuze kiezen ze voor zo veel mogelijk inheemse 
beplanting en insecten- en bijvriendelijke planten die op een ecologische manier 
geteeld werden. Met dit project wil RLKGN op korte termijn de school helpen om 
ecologisch verantwoorde plantborders aan te leggen, een groentetuin met 
verhoogde plantenbakken aan te leggen en een organische poel in te richten.

10.Project ‘MOS - groen op school’
5.000 EUR aan Regionaal Landschap de Voorkempen vzw
Regionaal Landschap De Voorkempen begeleidt in dit project 2 scholen intensief bij 
de vergroening van de huidige schoolinfrastructuur. Doelstelling is een kwalitatieve 
vergroening dat als een mooi voorbeeld voor andere scholen kan dienen. De 
kapstok voor een groenere school = meer natuur (biodiversiteit) + speelnatuur 
(sociale en fysieke ontwikkeling) + leernatuur (in, van en met de natuur). Hiervoor 
zullen zij nauw samenwerken met het MOS, die de initiële contacten verzorgt en 
instaat voor een eerste verkennend gesprek met leerkrachten en directie van de 
deelnemende scholen. De twee geselecteerde scholen, BS De Boomgaard 
(Wommelgem) en MPI Zonnebos, doorliepen reeds een begeleidingstraject met 
MOS met een intakegesprek en 3 workshops en gingen een engagement aan om in 
te staan voor het regulier onderhoud na inrichting. RLDV en MOS maakte 
vervolgens een uitvoeringsplan en offerte op. Via dit project wil RLDV de effectieve 
inrichtingswerken realiseren.

11.Project ‘Vergroening op school’
2.500 EUR aan Regionaal Landschap Rivierenland vzw
Regionaal Landschap Rivierenland wenst een zeer geëngageerde school, m.n. het 
Mevrouw Govaerts Instituut in Heist-op-den-Berg, te begeleiden bij de vergroening 
van de huidige schoolinfrastructuur. Hiervoor werkte de school reeds nauw samen 
met het MOS, die de initiële contacten verzorgden en instonden voor een eerste 
verkennend gesprek met leerkrachten en directie van de deelnemende school. MOS 
doorliep met de school een participatietraject waarbij leraren, directie, leerlingen en 
ouders bevraagd werden over de huidige toestand van de speelplaats. De 
problematiek rond de versteende en grijze speelplaats werd zo uitgedragen en 
iedereen stond achter dezelfde conclusie om de speelplaats te vergroenen. De 
school (leraren, directie en leerlingen) tekende een zoneplan uit waar belangrijke 
elementen en ideeën weergegeven werden. Regionaal Landschap Rivierenland 
tekende het plan intussen verder uit en wil samen met de school aan de slag gaan 
om het vergroeningsplan uit te voeren.

12.Project ‘Vergroening op School 2017-2018’
2.500 EUR aan GO! Basisschool de Blokkendoos Aartselaar
De school is al enkele jaren actief bezig met MOS (milieuzorg op school). Tijdens 
het schooljaar 2016-2017 is de school reeds, met de steun van provincie 
Antwerpen gestart met het schoolproject natuur op school. Er werden onder andere 
wilgconstructies gezet, bloembakken aangekocht, er werd een bos opgekuist,… 
Voor 2017-2018 wil de school de pijler natuur op school verder uitbouwen en het  
eigenaarschap van de leerlingen verhogen. Zo wil de school natuurinrichting op de 
kleuterspeelplaats realiseren en een aantal ‘verloren’ graszones waar de kinderen 
nu geen gebruik van kunnen maken, actief laten gebruiken door de kleuters. 



Daarnaast wil ze de biodiversiteit op het hele schooldomein verhogen, door soorten 
aan de planten die aantrekkelijk zijn voor insecten en nog extra nestgelegenheid 
creëren voor allerlei soorten dieren. De school wil dat ook de kleuters kunnen 
zaaien en planten en de planten kunnen zien groeien en verzorgen en voorzien 
daarvoor extra plantentafels en bakken.

De desbetreffende bijlagen zijn elektronisch raadpleegbaar.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 1 juni 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Goedgekeurd wordt de voorgebrachte verdeling van het krediet 2017, ingeschreven 
als machtigingskrediet - ‘Subsidie voor leefmilieuprojecten’.

Budgetsleutel 0390/64900000 (Raming 2017140443) - 'Subsidies voor 
leefmilieuprojecten'.


