
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 28 juni 2018

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Rik Röttger Telefoon: 03 240 52 55

Agenda nr. 11/1 Budget 2018. Machtigingskrediet 0390/64900000. 
Toegestane subsidies. Subsidies voor Leefmilieuprojecten. 
Aanwending krediet. Goedkeuring.

In het budget 2018 werd onder Budgetsleutel 0390/64900000 (Raming 
2018140443) - 'Subsidies voor leefmilieuprojecten' een krediet van 626.814 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 
de deputatie worden voorgelegd voor wat betreft de toekenning en betaling van de 
subsidie.

Met dit verslag wordt een vierde reeks projecten voor een bedrag van 190.945 EUR 
voor het werkjaar 2018 ter goedkeuring voorgelegd. 

Voor deze projecten zal een voorschot van 50% in 2018 uitbetaald worden en een 
saldo (resterende 50%) in 2019.

1. Project ‘Samen voor een biodivers landschap!’
31.100 EUR aan Regionaal Landschap Rivierenland
Vertrekkende vanuit de provinciale visie op het groenblauw netwerk in het 
Rivierenland wil het Regionaal Landschap de dieren en planten meer kansen geven 
in de regio. In Rivierenland vind je groene infrastructuur op veel (versnipperde) 
locaties: in de stad en op het platteland, in of nabij waterlopen, in een 
landschappelijk waardevol gebied. RLRL stimuleert in dit project de uitvoering van 
verschillende acties die bijdragen tot de realisatie van de functionele groene 
infrastructuur in de provincie Antwerpen. Daarbij worden enerzijds, verspreid over 
het werkingsgebied, poelen aangelegd en hagen, houtkanten en boomgaarden 
aangeplant. Daarnaast wordt o.a. samen met de leerlingen van PTS Mechelen een 
zwaluwtil gemaakt en geplaatst aan de Rupeldijk in Boom, worden in het 
kleinschalig- en open landbouwlandschap rond Mechelen knotbomenrijen beheerd 
of hersteld, opleidingsdagen voor knotters georganiseerd en nestkasten geplaatst 
om de nestgelegenheid voor steenuilen te optimaliseren. Het Regionaal Landschap 
zet dit jaar ook sterk in op het inrichten van speelbossen, o.a. in Niel, Sint-
Katelijne-Waver, Lier en Hombeek. Tevens wordt op diverse manieren 
gecommuniceerd om draagvlak te creëren voor landschapszorg. Daarbij wordt 
telkens geprobeerd om via verschillende invalshoeken het belang van groen en 
KLE’s (kleine landschapselementen) in de kijker te zetten. Zo wordt in dit project 
o.a. een infostand ‘klimaatbomen’ en ‘natuur in de tuin’ gemaakt om het 
aanplanten (en behoud) van bomen in de woonomgeving te promoten.



2. Project ‘Duldoezenpad’
8.900 EUR aan Regionaal Landschap Schelde-Durme
De gemeente Zwijndrecht legt aan het Dulpoezenpad een dierenzone aan die 
bestaat uit een hondenloopweide en een urnenveld. Regionaal Landschap Schelde-
Durme ondersteunt zo een natuurvriendelijk en landschappelijk verantwoord 
mogelijke uitvoering van dit project, met de aanleg van een bloemrijk grasland en 
de aanleg van een wadi (water afvoer drainage infiltratie) geschikt voor amfibieën. 
Dit project kan zo een voorbeeld zijn van kwalitatieve landschapszorg en ook 
bijdragen tot meer draagvlak voor recreatieve inrichtingen die landschap en natuur 
integreren.

3. Project ‘Landschapsbeelden biodiversiteit’
40.000 EUR aan Regionaal Landschap De Voorkempen
De focus ligt op het uitvoeren van projecten binnen het Parklandschap van de 
Voorkempen die bijdragen tot de realisatie van de provinciale landschapsbeelden 
biodiversiteit. Binnen het parklandschap zet het Regionaal Landschap al enige tijd 
sterk in op het creëren van draagvlak voor een duurzaam laan- en drevenbeheer, 
dit bij gemeenten maar ook particulieren en de combinatie privaat –publieke 
samenwerking. Met dit project wil het Regionaal Landschap een aantal 
deelprojecten die uit die overlegprocessen naar voor zijn gekomen tot uitvoering 
brengen. Het gaat concreet om het herstel en beheer van dreven en van een 
ijskelder in Essen, het testen van een geïntegreerde aanpak voor het 
laanbomenbeheer in 3 gemeenten (Brasschaat, Kapellen, Wijnegem), het herstel 
van verschillende dreven in Oelegem en bij particulieren verspreid over het 
parklandschap en het plaatsen van boombruggen in Essen.

4. Project ‘Van landschapsbeeld naar beeldig landschap’
40.000 EUR aan Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete
Met dit projectvoorstel wil Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete bijdragen tot 
het behoud van de biodiversiteit, alsook de realisatie van kwalitatieve beleefbare 
landschappen en functionele groene verbindingen in de provincie Antwerpen. 
Daartoe worden concrete inrichtingsprojecten uitgevoerd, waaronder de 
herinrichting van Park Droissart (Arendonk) en de Pastorie in Oosthoven (Oud-
Turnhout), het aanplanten van houtkanten en bomenrijen in Herentals om de 
migratieroutes voor vleermuizen te optimaliseren, het inzetten op natuurinclusief 
bouwen bij de renovatie van de Woutershoeve in Arendonk en het realiseren van 
inrichtingswerken om trage wegen toegankelijker te maken (Balen en Geel). Tevens 
koppelt het Regionaal Landschap de nodige communicatie aan elke van de concrete 
terreinrealisaties, om zo het draagvlak voor de landschapsbeelden en natuur en 
landschap in het algemeen te vergroten.

5. Project ‘Inrichting en beheer van duurzame bossen’
7.000 EUR aan Bosgroep Antwerpen Zuid
Binnen dit project wil Bosgroep Antwerpen Zuid vzw, eigenaars binnen de driehoek 
Zandhoven-Bornem-Putte ondersteunen bij het werken aan duurzame en weerbaar 
bossen en zo bijdragen tot de realisatie van de functionele groeninfrastructuur 
binnen de provincie Antwerpen. Daartoe wil de Bosgroep inzetten op het uitvoeren 
van onrendabele werken zoals het beheer van invasieve exoten of het vrijstellen 
van aanplantingen via sociale tewerkstelling. Daarnaast zet de Bosgroep in op het 
aanplanten van bosranden. Deze vormen een geleidelijke overgang tussen de 
bossen en het omliggend landschap en zijn een uitstekende biotoop voor 
verschillende insecten, vogels en kruiden.

6. Project ‘Op weg naar rendabele weerbare bossen in de Zuiderkempen’
7.000 EUR aan Bosgroep Zuiderkempen
Het project beoogt het verhogen van de natuur- en landschappelijke waarde van de 
bossen en het verhogen van de variatie in leeftijd, soorten en structuur van de 



bossen van de Zuiderkempen. Dit wordt gerealiseerd via de opvolging en 
begeleiding van 6 ha natuurlijke verjonging, 1.400 reeds aangeplante kloempen en 
10.992 m bosranden, verspreid over het werkingsgebied van Bosgroep 
Zuiderkempen vzw. Dit project draagt zo bij tot de realisatie van de 
landschapsbeelden biodiversiteit. 

7. Project ‘Promotie bosranden en ondersteuning bij onrendabele 
bosbeheerwerken’
7.000 EUR aan Bosgroep Antwerpen Noord
Met dit project wil de Bosgroep Antwerpen Noord vzw meewerken aan de 
functionele groene infrastructuur binnen de provincie Antwerpen. Via de inzet van 
sociale economiebedrijven wil de Bosgroep inzetten op de bestrijding/het beheer 
van invasieve exoten zoals Amerikaanse vogelkers, aanplantingen uitvoeren (via 
kloempen of vlaksgewijze aanplant) en deze opvolgen, nl. via vrijstelling, snoei en 
begeleiding. Verder wil de bosgroep met deze projectaanvraag ook de 
Bosrandenactie verderzetten. Deze werken zullen o.a. uitgevoerd worden in 
boscomplexen gelegen in Zoersel, Brecht, Essen, Stabroek en Brasschaat.

8. Project ‘Onrendabele beheerwerken en promotie inheems bosplantsoen’
14.000 EUR voot Bosgroep Kempen Noord 
Concreet wil de Bosgroep via de inzet van sociale economiebedrijven beheerwerken 
mogelijk maken die in principe onrendabel zijn voor de bosbeheerder/eigenaar, 
maar die wel bijdragen aan de biodiversiteit en aan de realisatie van de 
landschapsbeelden. Verder wil de Bosgroep met deze projectaanvraag ook het 
aanplanten van bosranden promoten. Niet louter door arbeid ter beschikking te 
stellen voor het aanplanten ervan, maar ook door een deel van de plantsoenkosten 
te vergoeden. Zo kan er in verscheidene bossen op een eenvoudige en 
laagdrempelige manier een grote ecologische meerwaarde gecreëerd worden. De 
werken zullen uitgevoerd worden binnen het kader van één van de goedgekeurde 
beheerplannen in Grobbendonk, Hoogstraten, Retie, Kasterlee, Turnhout, Lille, Mol, 
Ravels en Retie.

9. Project ‘Babytheek Antwerpen’
9.500 EUR aan Netwerk Bewust Verbruiken
De Babytheek is een handig uitleensysteem voor babyspullen die je slechts kort 
nodig hebt. Of je nu klein woont, slechts enkele keren per jaar je nichtje op bezoek 
hebt, een beperkt budget hebt of radicaal wil kiezen voor minder spullen, … de 
Babytheek is het antwoord voor jonge gezinnen op zoek naar duurzaam gebruik 
van babymateriaal. 
Met de Babytheek streeft Netwerk Bewust Verbruiken vzw volgende doelstellingen 
na:
- verzamelen van kwaliteitsvolle en duurzame babyspullen die lang in omloop 
kunnen blijven (borstvoedingskussens, babybadje, babycook, wippertje, reiswiegje, 
co-sleeper …)
- mogelijkheden bieden om producten te testen (niet iedere baby vindt bijvoorbeeld 
een draagzak fijn)
- verkleinen van de afvalberg
- bieden van een oplossing voor mensen die klein wonen
- jonge ouders in contact brengen met een concreet voorbeeld van gebruik in plaats 
van bezit
- creëren van een ontmoetingsplek voor jonge ouders 

Dankzij Growfunding zamelde Netwerk Bewust Verbruiken voldoende middelen in 
om een eerste piloot-locatie te openen in Elsene (Brussel) in 
Gemeenschapscentrum Elzenhof. 
De vzw wil de opgedane kennis graag delen om zo gemeentes, organisaties en zelfs 
individuen aan te moedigen om zelf een Babytheek op te starten. Om dit te 
stimuleren en te faciliteren, ontwikkelen ze een opstartpakket met draaiboek. 



Verder willen ze ook 2 gemeentes in de provincie Antwerpen een begeleiding op 
maat bieden bij de opstart van een eigen Babytheek. 
Met het project ondersteunt de provincie gemeentelijk klimaatbeleid en geeft zo 
uitvoering aan de rol van territoriaal coördinator. Daarnaast past het project binnen 
het provinciale beleidsdoel 'Klimaatneutrale Organisatie 2020' en het klimaatplan 
van de provincie.

10. Project ‘MOS’
5.000 EUR aan Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete
Het Regionaal Landschap begeleidt in dit project 2 scholen bij de vergroening van 
hun schoolinfrastructuur, m.n. het Sint-Lutgardisinstituut in Mol, en De Wingerd in 
Poederlee. De secundaire school Sint-Lutgardis telt meer dan 600 leerlingen. De 
huidige speelplaatsen zijn ingesloten, volledig gebetonneerd en klein. De 
hoeveelheid aan groene ruimte is ondermaats en er is geen verbinding met enige 
vorm van speelnatuur of groen. De school vroeg daarom om advies. In dit project 
zal gezocht worden naar mogelijkheden om gevelgroen te plaatsen en om de school 
meer te verbinden met het aangrenzend parkje. Daarnaast worden verplaatsbare 
kruidenbakken geplaatst. De dorpsschool De Wingerd in Poederlee, telt 88 kleuters 
en 152 lagere schoolkinderen. Het contrast met Sint-Lutgardis is groot want hier is 
veel plaats om echt te kunnen spelen. Net op dat ‘spelen’ wil de school extra 
inzetten in 2018 en de daaropvolgende jaren. In 2016 werd er reeds in 
samenwerking met een betrokken ouderraad een belevingstuin (blotevoetenpad, 
moestuintje per klas, wilgenhut,…) aangelegd. Nu wil de school de huidige 
speelplaats aanpakken. Het RL wil het vergroeningsplan dat de school al heeft 
uitgetekend verder uitdiepen en vervolgens tot uitvoering brengen, met de 
aanplant van fruitbomen, het aanleggen van een speelheuvel, enz.. 

11. Project ‘MOS’
1.500 EUR aan Regionaal Landschap De Voorkempen
Buso Berkenbeek is een school voor buitengewoon onderwijs en is gelegen in 
Wuustwezel. Het domein is gelegen middenin van een landbouwgebied. Aansluitend 
aan het domein loopt de Berkenbeek, een beek van 2e categorie. Hoewel de school 
in een groene omgeving ligt en de leerlingen geen stadskinderen zijn, werd er 
vastgesteld dat de leerlingen steeds meer vervreemd raken van de natuur. De 
school wil een schoolomgeving realiseren die de leerlingen uitdaagt tot spelen in en 
met de natuur, door de groene ruimte extra aantrekkelijk maken voor de leerlingen 
en bij uitbreiding voor de hele leefomgeving. Ze heeft een duidelijke visie en heeft 
reeds enkele stappen gezet: wilgenconstructies, moestuin met insectenhotel, 
fruitbomen, schooldieren (geiten, konijnen en cavia’s), … . In het kader van dit 
project wil het Regionaal Landschap de school ondersteunen bij de realisatie van 
een buitenklas, met beschutte zitkring, werkbanken, talud met bloemen,… . Dit 
project moet een mooi voorbeeld van een kwalitatieve vergroening worden voor 
andere scholen. De kapstok voor een groenere school = meer natuur 
(biodiversiteit) + speelnatuur (sociale en fysieke ontwikkeling) + leernatuur (in, 
van en met de natuur).

12. Project CircuIT: participatief traject voor de uitwerking van een 
standaard bestek voor een circulaire aankoop van IT-producten voor de 
Provincie Antwerpen.
19.945 EUR aan Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw.
Dit project kadert in ons (Europees, Vlaams) streven naar een circulaire economie, 
waarin grondstofkringlopen gesloten worden. Overheden, bedrijven en andere 
organisaties kunnen met het juiste aankoopbeleid een boost geven aan de 
ontwikkeling circulaire producten en diensten.
Doel van dit project is om, in overleg met het provinciale departement IT, de 
uitwerking van een innovatief modelbestek voor de circulaire aankoop van IT-
apparaten en bijhorende besturingssystemen, dat gebruikt zal kunnen worden door 
de provincie, andere (lokale) overheden en organisaties. De uitwerking in een 



participatief traject met de betrokken actoren, op zoek naar realistische circulaire 
oplossingen, moet het maximaal gebruik van dit bestek bevorderen. 
Daarnaast wordt een handleiding met mogelijke circulaire strategieën voor het 
reeds aanwezige ICT-materiaal uitgewerkt.
De inzichten -uit het participatief traject en het gebruik van het modelbestek- 
zullen breed gecommuniceerd worden. 
Dit project geeft uitvoering aan de provinciale engagementen binnen de green deal 
‘circulaire economie’.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 juni 2018.

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 2018, ingeschreven 
als machtigingskrediet - ‘Subsidie voor leefmilieuprojecten’.

Budgetsleutel 0390/64900000 (Raming 2018140443) - 'Subsidies voor 
leefmilieuprojecten'.


