
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 22 april 2021

Verslag van de deputatie

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

Agenda nr. 3/2 Budget 2021. Machtigingskrediet 0390/64902000. 
Toegestane subsidies. Subsidies voor Leefmilieuprojecten. 
Aanwending krediet. Goedkeuring.

1. Bevoegdheid

Art. 42 van het provinciedecreet van 9 december 2005.

2. Feitelijke context en verantwoording

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn
Subdoelstelling 3.d De capaciteit van alle landen versterken, in het bijzonder die 
van de ontwikkelingslanden, met betrekking tot systemen voor vroegtijdige 
waarschuwing, risicovermindering en het beheer van nationale en globale 
gezondheidsrisico’s

SDG 11. Duurzame steden en gemeenschappen
SDG-subdoelstelling 11.7 Tegen 2030 universele toegang voorzien tot veilige, 
inclusieve en toegankelijke, groene en openbare ruimtes, in het bijzonder voor 
vrouwen en kinderen, ouderen en personen met een handicap

SDG 13. Klimaatactie
Subdoelstelling 13.2 Maatregelen inzake klimaatverandering integreren in 
nationale beleidslijnen, strategieën en planning

In het budget 2021 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 tweede reeks projecten voor een bedrag van 81.820 EUR 
voor het werkjaar 2021 ter goedkeuring voorgelegd.

Voor deze projecten zal een voorschot van 50% in 2021 uitbetaald worden, en 
wordt het saldo uitbetaald na rapportage (uiterlijk 31/8/2022).

1. Regionaal Landschap de Voorkempen vzw – 6.920 EUR voor het project 
‘Groen op School’
Regionaal Landschap De Voorkempen begeleidt enkele scholen bij de vergroening 
van de huidige schoolinfrastructuur. Hiervoor werken ze nauw samen met MOS, die 
de initiële contacten verzorgt en instaat voor een eerste, verkennend gesprek met 
leerkrachten en directie van de deelnemende scholen.

Doelstelling is een kwalitatieve vergroening dat als een mooi voorbeeld voor andere 
scholen kan dienen. De kapstok voor een groenere school ligt in een combinatie 
van natuur (biodiversiteit), speelnatuur (sociale en fysieke ontwikkeling) en 
leernatuur (in, van en met de natuur).
In deze aanvraag ligt de focus op 2 scholen: Gemeentelijke basisschool de Horizon 
in Malle en GO! basisschool Ter Linde in Schoten. Beide scholen hebben reeds een 
participatietraject (tussen de directie, leerkrachten, leerlingen en ouders) doorlopen 
en kunnen starten aan de effectieve realisaties van speel- én leernatuur op de
scholenterreinen, en dit als opstap gebruiken om ook na afloop van het project 
verder te werken met de visie rond vergroening van de bestaande 
schoolinfrastructuur.

2. Regionaal Landschap Rivierenland vzw – 16.500 EUR voor het project 
‘Vergroening op school’
Regionaal Landschap Rivierenland wenst vier geëngageerde scholen (Sint-
Jozefinstituut in Borsbeek, ’t Krekeltje in Boom, Basisschool Blik in Edegem en De 
Regenboog in Hemiksem) te begeleiden bij de vergroening van de huidige 
schoolinfrastructuur. Hiervoor werkte de scholen reeds nauw samen met MOS, die 
de initiële contacten verzorgt en instaat voor een eerste verkennend gesprek met 
leerkrachten en directie van de deelnemende scholen.

Directie, leraren, leerlingen en ouders werden betrokken om mee na te denken 
over de speelplaats. Sterktes en zwaktes van de huidige speelplaats werden 
geëvalueerd. Een zoneplan werd uitgetekend met kenmerken van behoud en 
verandering.
RLRL zal deze scholen nu begeleiden bij de volgende fase van planopmaak tot en 
met uitvoering, i.s.m. MOS.

3. Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw – 15.000 EUR voor het 
project ‘Vergroening speelplaatsen in Geel, Mol en Herenthout’

Het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete begeleidt in dit project 3 scholen bij
het vergroenen van hun speelplaats: Vrije Kleuter- en Lagere school de Luchtballon 
in Herenthout, BUSO Oosterlo in Geel en VBS Millekemol in Mol. De 
hoofddoelstellingen zijn steeds

 verhoging van de biodiversiteit
 de fysieke en sociale ontwikkeling van de leerlingen in de natuur
 het leerproces van de leerlingen in, van en met de natuur



Vrije Kleuter- en Lagere school de Luchtballon in Herenthout wil een school zijn 
waar kinderen de wereld leren ontdekken door te experimenteren en hun fantasie 
de vrije loop te laten. Er moet voor hen voldoende groene bewegingsruimte 
gecreëerd worden waar ze dit samen met elkaar kunnen doen. Door de vele 
prikkels die kinderen krijgen gedurende de dag, moeten ze ook tot rust kunnen 
komen in een natuurlijke omgeving. De kernwoorden voor de speelplaats zijn: rust, 
bewegen, ontdekken en fantasie. 
De buitenruimte moet daarnaast ook dienen om te leren: buiten lezen, wiskunde. 
Zelfs de aanwezige kolonie huiszwaluwen zal leerkansen bieden.

BUSO Oosterlo maakte i.s.m. RLKGN een ontwerp voor de speelplaats van OV2. 
Momenteel is er op de speelplaats bijna geen aanbod voor de leerlingen. De 
gevarieerde doelgroep vraagt om een even gevarieerde speelplaats. De speelplaats 
moet aan de noden van elk kind tegemoet kunnen komen en voldoende uitdaging 
bieden. Daarom is het noodzakelijk om die te voorzien van natuurlijke elementen, 
die uitnodigen tot spelen, ontdekken, tot rust komen,… Vergroening van de 
speelplaats zorgt er tevens voor dat ook dieren (vogels, vlinders,…) hun toevlucht 
ook tot deze plek kunnen nemen.

VBS Millekemol in Mol zal grote delen van haar speelplaatsen ontharden en daarna 
vergroenen, alsook het verbindend perceel tussen de verschillende schoolruimtes 
en een belendend perceeltje aan de kleuterklas (beide reeds onthard). 
Er komen 3 groenzones, met o.a. een speelbos (wat in de lessen ook kan worden 
gebruikt als mini-natuurreservaatje), een buitenklas, een rustplaats voor de 
kleuters, een buitenkeukentje bij de zandbak, natuurlijke speelelementen 
(stapstammen, boomstammen), een kruidentuintje, alsook een bijenhotel en 
nestkasten. Kastanjehekwerk zal een natuurlijke afbakening vormen.

4. Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw – 11.000 EUR voor het 
project ‘Klimaatadaptieve maatregelen in de school(omgevingen) in 
Turnhout, Geel en Mol’
Het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete begeleidt in dit project 3 scholen 
(Stedelijke Basisschool de Burgstraat in Geel, Gemeentelijke Basisschool Gompel 
‘Alles Kids’ in Mol en VIBO BLO De Ring in Turnhout) waarvan de klassieke 
vergroeningstrajecten van de speelplaatsen telkens een duidelijke link hebben met 
de vergroening van de ruime omgeving. In de 3 gevallen zijn de lokale overheden 
betrokken in het verhaal en heeft de vergroening van de school en haar omgeving 
voor de overheden, scholen en andere stakeholders een rol bij zowel:
- de creatie van een groen-blauw netwerk in de urbane zone;
- het minderen van het hitte-eilandeffect, zowel op de speelplaatsen voor de 
kinderen als voor de ruime omgeving;
- het creëren van meer biodiversiteit;
- het creëren van meer ruimte voor infiltratie van hemelwater;
- het creëren van CO2-opslag door de aanplant van extra bomen en struiken;
- het creëren van meer groen dicht bij huis voor buurtbewoners.
Op deze manier dragen de vergroenende maatregelen bij aan klimaatadaptatie in 
de urbane zone.

Voor dit project zal een voorschot van 50% in 2021 uitbetaald worden, en wordt 
het saldo uitbetaald na rapportage (uiterlijk 31/8/2023).

1. Universiteit Antwerpen – 32.400 EUR voor het project ‘Kennisoverdracht 
met betrekking tot teken en teek-overdraagbare ziekten in functie van het 
beheer van groendomeinen van de Provincie Antwerpen’



Het risico op tekenbeten en teek-overdraagbare ziekten is een toenemend 
aandachtspunt in het beheer van bossen en groene gebieden waar recreatie 
gebeurt. Recreanten die deze gebieden bezoeken, kunnen besmet worden na een 
tekenbeet. De recreatiedruk op groene gebieden zal in de toekomst allicht blijven 
toenemen zoals recent aangetoond door de covidcrisis, en ook de 
klimaatverandering zal hiertoe bijdragen. In België zijn 10 tot 20% van de teken 
besmet met bacteriën die de ziekte van Lyme kunnen veroorzaken. Ook al is de 
kans op overdracht via een individuele tekenbeet klein, toch worden gemiddeld 
meer dan 10.000 besmettingen per jaar vastgesteld in België, en deze kunnen 
leiden tot ernstige ziekte en blijvende klachten. Er is ook toenemende bezorgdheid 
over de mogelijke verspreiding van tekenencefalitis, een virale besmetting die in 
Centraal-Europa toeneemt maar in België nog amper is vastgesteld.
Bij lokale terreinbeheerders is er een sterke behoefte aan kennis en 
beheersadviezen in verband met teken, specifiek gericht op hun werkgebied.
De onderzoeksgroep Evolutionaire Ecologie van de Universiteit Antwerpen heeft de 
belangrijkste kennisnoden geïdentificeerd en zal in dit project focussen op volgende 
doelstellingen:

- Het opstellen van een algemene leidraad voor beheer van groengebieden in 
de provincie Antwerpen, met oog op de preventie van tekenbeten en van 
infecties met teekoverdraagbare ziektes. Deze leidraad geeft een synthese 
van bestaande (nationale en internationale) kennis vertaald naar de 
kennisnoden van beheerders.

- Het onderzoeken en rapporteren van tekenabundanties in alle 
groendomeinen beheerd door de provincie Antwerpen.

- Het opzetten van een vormingstraject voor medewerkers van de provincie.

3. Procedurele vormvereisten

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 1 april 2021.

BESLUIT:

Enig artikel:
Goedgekeurd wordt de voorgebrachte verdeling van het krediet 2021, ingeschreven 
als machtigingskrediet - ‘Subsidie voor leefmilieuprojecten’.

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


