
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 22 oktober 2020

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Jan De Haes Telefoon: 03 240 52 60

Agenda nr. 3/5 Budget 2020. Machtigingskrediet 0390/64902000. 
Toegestane subsidies. Subsidies voor Leefmilieuprojecten. 
Aanwending krediet. Goedkeuring.

In het budget 2020 werd onder Budgetsleutel 0390/64902000 (MJP000228) - 
'Subsidie voor leefmilieuprojecten' een krediet van 726.814 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 97.000 EUR 
voor het werkjaar 2020 ter goedkeuring voorgelegd. 

Voor deze projecten zal de volledige subsidie in 2020 uitbetaald worden, op last van 
afrekening in 2021.

1. vzw Natuurpunt Studie – 30.000 EUR voor het project ‘Een PPS voor 
PPS Overeenkomst provincie Antwerpen – Natuurpunt Studie m.b.t. 
samenwerking rond provinciaal prioritaire soorten 2020-2021’

Met dit project is het de bedoeling een vervolg te bieden op de overeenkomst 2019-
2020. Als provinciebestuur hebben we nood aan actuele natuurdata (puntgegevens) 
over provinciale prioritaire soorten, EU-soorten, Vlaamse Prioritaire Soorten en 
puntgegevens over invasieve exoten ter ondersteuning van het provinciale 
(natuur)beleid en om onderbouwde adviezen te kunnen geven. Via dit project wordt 
logistieke ondersteuning gegeven aan vrijwilligers die betrokken zijn bij het 
verzamelen van deze informatie.
Naast het aanleveren van deze soortgegevens omvat het project eveneens de 
mogelijkheid om de deskundigheid van Natuurpunt Studie vzw inzake behoud en 
beheer van fauna en flora en digitale communicatie mbt natuurstudie in de 
provincie Antwerpen in te zetten.

2. vzw Regionaal Landschap de Voorkempen – 67.000 EUR voor het 
project ‘Antitankgracht naar een robuuste ruggengraat in de 
Voorkempen’

De Antitankgracht is sinds 1994 het langste beschermd cultuurhistorisch landschap 
van Vlaanderen, met haar 33 km lengte vormt ze de ruggengraat van de 
Voorkempen. De Antitankgracht loopt doorheen het diverse en gevarieerde 



Voorkempens landschap (van polder door het parklandschap van de Voorkempen 
tot het land van Kontich). Haar ruimtelijk-structurerende waarde zorgt voor een 
herkenbare eenheid in de Voorkempen. 

Langsheen de ruggengraat worden meervoudige belangen aangesproken: erfgoed, 
natuur, landbouw, toerisme en recreatie. De Antitankgracht werd aangelegd tussen 
het Albertkanaal in Ranst en de Schelde in Stabroek met als doel Antwerpen te 
beschermen tegen een mogelijke Duitse tankaanval. Het hoeft niet meer uitleg dat 
de gracht en haar omgeving heel wat militair erfgoed herbergen. De tientallen 
bunkers op en rond de gracht hebben nood aan een visie en waar mogelijk 
herbestemming.

De Antitankgracht verbindt het gevarieerde landschap en is hierdoor van groot 
belang op Vlaams en regionaal niveau voor de migratie van planten en dieren, 
maar ook van mensen.

Fauna, flora maken praktisch gebruik van de corridorfunctie van de Antitankgracht 
om te migreren tussen verschillende natuurgebieden. Het Grenspark Kalmthoutse 
Heide wordt via de Antitankgracht verbonden met Klein- en Groot Schietveld en de 
bossen ten oosten van Antwerpen. Langsheen de Antitankgracht liggen tal van 
kleinere natuur- en bosgebieden die via de Antitankgracht worden verbonden. Denk 
maar aan de Opstalvallei, Elsenbos, Mastenbos, Klein Schietveld, Uitlegger, Inslag, 
Drijhoeksbos, Vrieselhof, … De Otter is op verschillende plekken langs de 
Antitankgracht reeds waargenomen en ontpopt zich als dragende soort voor deze 
verbinding.

Naast de belangrijke corridorfunctie en ecologische hotspot, is de Antitankgracht 
ook een bijzondere waterloop. Het is een buitenbeentje voor de VMM als 
waterbeheerder; een rariteit in het waterbeherend landschap gezien de bijzondere 
watersamenstelling, het kunstmatige en afgesloten systeem en de vele 
verschillende betrokken belangen.

Daarnaast maken recreanten handig gebruik van deze verbinding, aan de hand van 
de (bovenlokale) recreatieve infrastructuur. Het verbeteren en verbinden van de 
missing links in zowel het wandel-, fiets- als ruiternetwerk (mét aandacht voor 
mogelijke conflicten met aangelanden) vergroten de aantrekkingskracht van de 
gracht en de omliggende natuur- en bosgebieden van de Voorkempen. 

Met dit project wordt ingezet op zowel terreinrealisaties mbt landschapsecologie en 
recreatie als het noodzakelijke overleg en participatie om draagvlak voor deze 
acties te realiseren.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 1 oktober 2020.

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 2020, ingeschreven 
als machtigingskrediet - ‘Subsidie voor leefmilieuprojecten’.

Budgetsleutel 0390/64902000 (MJP000228) - 'Subsidie voor leefmilieuprojecten'.




