De regio waar
u woont
is uniek

INTERFLUVIUM
VAN DE NETES
Tussen de stad Lier en de gemeente Nijlen tekenen
Kleine en Grote Nete de contouren van een prachtig
landschap waarin bossen, heide, beemden, beekvalleien
en natuurgebieden elkaar afwisselen. Naast al dat
natuurschoon geven ook uitgestrekte landbouwpercelen
en cultureel erfgoed het landschap kleur. Samen met
u kunnen we dit opmerkelijke landschap behouden,
beschermen en verder ontwikkelen!

INTERFLUVIUM
VAN DE NETES

Wij helpen u,
u helpt het landschap
In samenwerking met de gemeenten Nijlen, Ranst en
de stad Lier roepen we bewoners en privé-eigenaars van
bos-, landbouw-, en natuurgebied op om mee te werken
aan het behoud van het uitzonderlijke landschap
tussen beide Netes. Meerdere organisaties kunnen u
hierbij ondersteunen. In deze brochure lichten wij hun
werking toe aan de hand van concrete voorbeelden en
subsidiemogelijkheden.

BOSGROEP ANTWERPEN ZUID
Bosgroepen

zijn verenigingen van en voor private
boseigenaars. Wij bieden praktische ondersteuning rond
bosbeheer en -regelgeving. Bosgroep Antwerpen Zuid
is actief in de regio rond Nijlen en wil het contact met
boseigenaars hier verder uitbouwen. Door boseigenaars
te verenigen kunnen we beter samenwerken rond
thema’s als houtproductie, bosbeheer en landschapszorg.
Lidmaatschap is gratis.
Bosgroep Antwerpen Zuid
Schildesteenweg 99, 2520 Ranst
Email: antwerpenzuid@bosgroep.be
Tel.: 03 355 09 40

Je bent boseigenaar en je wilt...
• Een mooier en natuurlijker bos? De Bosgroep biedt je een
voorstel op maat waarbij ook de aanleg van een bosrand,
het uitvoeren van een kapping, of een exotenbestrijding
besproken kunnen worden. Een aantal terreinwerken
kunnen we zelf uitvoeren, o.a. aanplantingen met levering
van plantsoen aan voordelige tarieven.
• Weten hoe je subsidies kan krijgen voor (her)bebossing,
inrichting of openstelling van jouw bos? De Bosgroep
adviseert, bereidt de subsidieaanvraag voor en kan deze
namens jou indienen. Jij blijft uiteraard de rechtstreekse
ontvanger van de subsidie.
• Een aantal bomen (laten) kappen? De Bosgroep
dient op jouw vraag een kapmachtiging in. Mocht je
dit wensen, kunnen wij het hout verkopen via onze
jaarlijkse brandhout- of industriehoutverkoop. Wij doen
de administratie en volgen de exploitatie op.
• Meer te weten komen over het bos? Word gratis lid van
de Bosgroep en schrijf je in voor één van onze cursussen
of activiteiten.

Ben je op zoek naar brandhout? De Bosgroep organiseert
jaarlijks een brandhoutverkoop van bomen op stam. Meld
je aan als potentiële brandhoutkoper, blijf op de hoogte
van het aanbod in de streek en ontvang jaarlijks onze
catalogus.

REGIONAAL LANDSCHAP RIVIERENLAND

Regionale

landschappen willen de streekidentiteit
bewaren en verstevigen. Rivierenland is de waterrijke
regio met de zoetwatergetijdenrivieren Nete, Dijle,
Zenne en Rupel als blauwe draad. Wij werken projecten
uit rond landschapszorg, natuurbehoud, -educatie en
landschapsrecreatie. Daarnaast brengen we inwoners,
verenigingen en overheden samen rond een wervend
streekverhaal dat inspireert en voor verbondenheid zorgt.

Regionaal Landschap Rivierenland vzw
Hallestraat 6, 2800 Mechelen
Email: info@rlrl.be - Tel.: 015 21 98 53
www.rlrl.be

Je houdt van je streek en je wilt...
• Een poel aanleggen of herstellen? Wij beoordelen de
locatie. Wanneer de omstandigheden gunstig zijn helpen
wij bij het aanvragen van een vergunning. Daarna regelen
wij de werken en betalen zelf 70% van de kosten.
• Je knotbomen laten snoeien? Ons Rivierenlandknotteam knot gratis en vakkundig jouw knotbomen
in ruil voor het brandhout. Al wat je moet doen is een
knotaanvraag invullen via onze website.
• Een autochtone haag, heg of houtkant aanplanten? Wij
geven advies, zorgen voor de bestelling van het plantgoed,
en regelen ook de aanplant indien je dat wenst. Wij
betalen 70% van de kosten terug.
• Een hoogstamboomgaard aanleggen? Wij geven advies
op maat betreffende lokale fruitvariëteiten, geschikte
locaties en smaakvoorkeuren. We helpen bij de aanplant
en/of achterstallig beheer.
• Een historische dreef herstellen of een veldkapel
restaureren? Ook hiervoor kan je bij ons terecht.
• Op ontdekking gaan in je eigen streek? Dankzij
onze wandelnetwerken, wandelgebieden, landschapsbelevenissen en themalussen kan je de mooiste plekjes in
je eigen regio eenvoudig ontdekken.
• Leren knotten, getijderivieren bestuderen, fruitbomen
onderhouden, een landschapsfeest bijwonen,... Dan zijn
de vormingen en evenementen die wij organiseren rond
natuur en landschap zeker iets voor jou.

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ
De

Dienst Beheerovereenkomsten van de Vlaamse
Landmaatschappij (VLM) adviseert, begeleidt en
stimuleert landbouwers om extra inspanningen te
leveren voor het milieu, de natuur en de biodiversiteit.
Als landbouwer kan je op vrijwillige basis een 5-jarige
overeenkomst aangaan. Op die manier werken de
landbouwers mee aan de realisatie van de natuur- en
milieudoelstellingen in Vlaanderen. In ruil voor hun extra
inspanningen ontvangen zij een jaarlijkse vergoeding.

Vlaamse Landmaatschappij
Tel.: 014 25 83 09
www.vlm.be/landtuinbouwers/beheerovereenkomsten

Je bent landbouwer en je wilt...
• Gemengde grasstroken aanleggen om kwetsbare
landschapselementen zoals bossen, waterlopen en
houtkanten te bufferen, om pollen en nectar te voorzien
en om een gunstig leefgebied te creëren voor allerhande
dieren?
• Kleine landschapselementen onderhouden zoals
hagen, heggen, houtkanten en knotbomen?
• Soortenrijke graslanden in stand houden of
ontwikkelen door te maaien op welbepaalde tijdstippen,
geen bemesting of bodemverbeteraar op te brengen, en
geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken?
• Eén- of meerjarige bloemenmengsels inzaaien ten
zuiden van houtkanten of bossen?
... neem dan contact op met de VLM-bedrijfsplanner. De
bedrijfsplanner kan je informeren over wat er mogelijk
is op jouw bedrijf.
Voorwaarden
• Je moet bij ALV geregistreerd zijn als actieve landbouwer.
• Het perceel waarvoor je de beheerovereenkomst aanvraagt, moet geregistreerd zijn via de verzamelaanvraag
en tijdens de hele looptijd in jouw gebruik zijn.
• De minimumvergoeding voor een beheerovereenkomst
is €750, verspreid over 5 jaar.

NATUURPUNT DE WIELEWAAL
Natuurpunt is een vrijwilligersvereniging die zorgt
voor de bescherming van kwetsbare en bedreigde
natuur in Vlaanderen. Afdeling De Wielewaal beheert
sinds 1985 natuurgebieden in de gemeenten Lier, Nijlen,
Berlaar, Zandhoven, Viersel, Pulle en Ranst (Broechem en
Emblem). Natuurpunt voert een actief aankoopbeleid en
zorgt voor een doordachte inrichting en beheer van de
aangekochte percelen. Via bewegwijzerde wandelpaden
zorgen we dat het brede publiek van deze natuurgebieden
kan genieten. We organiseren geleide wandelingen,
cursussen en infoavonden. Door natuurstudie leveren
we een bijdrage aan het natuurbeleid van de overheid.
Natuurpunt afd. De Wielewaal
Email: marc.vermylen@natuurpunt-wielewaal.be
Tel.: 03 481 94 79
www.natuurpuntdewielewaal.be

Je bent begeesterd door de natuur en
je wilt...
• Meer leren over dieren, planten, paddenstoelen,
of natuurgebieden? Schrijf je in voor één van onze
cursussen, kom langs op een infoavond of loop mee met
een gegidste wandeling. De echte ‘diehards’ kunnen zich
aansluiten bij één van onze natuurstudiewerkgroepen,
meehelpen met het monitoren van onze natuurgebieden,
en hun natuurwaarnemingen invoeren op www.
waarnemingen.be
• Actief meewerken aan het beheer van een natuurgebied
in je buurt? Sluit je aan bij een beheerteam. Beheerteam
Kleine Nete beheert het Zomerklokje, de Steenbeemden,
de zandbijenvlakte, en alle nieuwe percelen aangekocht
in kader van het Europese Life+ project. Beheerteam
Grote Nete ontfermt zich o.a. over De Elzen, De Steenput,
Broekelst, ‘t Hutteke, de oude Netemeander te Gestel
en de Natuurpunt-fruitboomgaard. Of kom gewoon
meewerken op één van onze beheerwerkdagen.
• Natuurpunt steunen? Kom langs op één van onze
evenementen en snuister in de groene producten van
onze infostand. Doe een gift voor het reservatenfonds op
rek.nr. BE56 2930 2120 7588 of word...
Natuurpunt-lid - Voor €27/jaar sluit je je aan bij de grootste
natuurvereniging van Vlaanderen. Je ontvangt
een welkomst-pakket, 4x/jaar het ledentijdschrift,
bijkomende voordelen, en je kan gratis deelnemen aan
onze talrijke activiteiten.

GEMEENTE NIJLEN
De

landelijke gemeente Nijlen draagt de schittering
van de diamant mee in haar erfgoed en blinkt ook uit
door haar gevarieerd landschap. Gelegen in de voortuin
van de Kempen vind je hier heide en moerassen, dichte
bossen en uitgestrekte velden. De Kleine en Grote Nete
met hun natte riviervalleien vormen respectievelijk
de noord- en zuidgrens van de gemeente. De dijken
lenen zich uitstekend tot een stevige wandeling of een
fietstocht in gezonde buitenlucht. Het fort van Kessel,
Kruiskensberg, de Kesselse Heide en Het Goor zijn maar
enkele highlights.
Gemeente Nijlen
Kerkstraat 4, 2560 Nijlen
Email: info@nijlen.be
Tel.: 03 410 02 11

Je bent grondeigenaar in Nijlen
en je wilt...

• Een haag of houtkant aanplanten of een
onderhoudssnoei uitvoeren? Bij een aanplant van streekeigen soorten met minimale lengte van 25m, betaalt de
gemeente jou 40% van de aankoopprijs terug. Voor de
onderhoudssnoei van een haag ontvang je €0,5/lm en
van een houtkant €1,25/lm.
• Hoogstammige fruitbomen aanplanten? Voor een
beplanting van minstens 10 streekeigen hoogstammige
fruitbomen, kan de gemeente een toelage van 40% van
de aankoopprijs verstrekken.
• Een bomenrij aanplanten of knotbomen knotten?
Plant je minstens 10 nieuwe hoogstammige bomen of
5 knotbomen op rij, dan betaalt de gemeente jou 40%
van de aankoopprijs terug. Driejaarlijks kan je ook €10
subsidie per geknotte boom aanvragen.
• Een poel aanleggen, heruitdiepen of herstellen?
Leg je een nieuwe poel aan van minstens 25m2 om
de voortplanting van amfibieën te verzekeren of als
drinkwater voor het vee, dan bedraagt de toelage
€5/m2. Hetzelfde bedrag is vijfjaarlijks toekenbaar voor
het heruitdiepen of herstellen van een bestaande poel.
Let op! Bijkomende voorwaarden zijn van toepassing.
Deze vind je terug in het subsidiereglement ‘Kleine
landschapselementen’ op www.nijlen.be/subsidies_3.
html

PROVINCIE ANTWERPEN
De

provincie Antwerpen is groot genoeg om
gebiedsgericht iets te kunnen betekenen, maar ook klein
genoeg om de voeling met lokale gemeenschappen
te behouden. De provincie waakt over een gezonde en
veilige leefomgeving waarin ook het behoud en het
duurzaam beheer van natuur en landschap centraal
staan. Wij ondersteunen dan ook heel wat gemeenten,
verenigingen en bedrijven bij de opmaak van
beheerplannen en natuurprojecten.
Provincie Antwerpen
Email: info@provincieantwerpen.be
Tel.: 03 240 50 11
www.provincieantwerpen.be

Je bedrijf is hier gevestigd en je wilt...
• Actief werken aan een groen imago en aan
biodiversiteit op je bedrijfsterreinen? Verken wat jouw
bedrijf kan doen met de BIODIVA-scan op https://biodiva.
provincieantwerpen.be. Deze biodiversiteitsscan is
volledig gratis en bestaat uit een biodiversiteitsladder,
een kansenprofiel en 22 vragen. Of maak een afspraak voor
een (kosteloos) gesprek over jouw bedrijf en biodiversiteit
via els.driessens@provincieantwerpen.be of 03 240 57 57 .
• Je laten adviseren als land- of tuinbouwer?
Wil je een pareltje maken van je bedrijf in het landschap,
dan kan je bij de Hooibeekhoeve terecht voor een
gratis erfbeplantings- of landschapsbedrijfsplan op
maat van je bedrijf. Interesse? Neem contact op met
landschapsarchitecte leen.dierckx@provincieantwerpen.
be of 014 85 27 07.
Heb je een perceel met een te hoog nitraatresidu of wil je
ondersteuning bij het opstellen van je bemestingsplan?
LCV biedt bemestingsadvies op perceelsniveau
afgestemd op je bedrijfsvoering. Meer informatie: lcv@
provincieantwerpen.be of 014 85 27 07.
Zit je met een vraag over vergroeningsmaatregelen,
rassen- en mengselkeuze of teelttechnieken? Stel ze
aan de medewerkers van Hooibeekhoeve en LCV via
hooibeekhoeve@provincieantwerpen.be of 014 85 27 07.
Zij organiseren ook proefveldbezoeken, studiedagen en
workshops.

Meldpunten
• Meldpunt waterlopen (enkel provinciale waterlopen):
De Dienst Integraal Waterbeleid onderhoudt 2.400 km
onbevaarbare waterlopen.
Via www.meldpuntwaterlopen.be kan je de provincie
contacteren voor:
•
•
•
•
•
•
•
•

Overmatige of ongewenste plantengroei (exoten)
Boom of ander obstakel in de beek
Zwerfvuil, verstopte vuilrooster
Afkalvende oever, oeververzakking
Wateroverlast, hoog waterpeil
Zeldzame dieren of planten
Pesticidengebruik in of naast de waterloop
Inbreuken op afstandsregels

• Routedokter:
Toerisme Provincie Antwerpen onderhoudt 8000km
fiets-, wandel- en ruiternetwerken.
Ontdek je een probleem tijdens je tocht? Is een
bewegwijzeringsbord verdwenen, beklad of uitgerukt?
Vul het meldingsformulier in op www.routedokter.be.
De routedokterploegen stellen alles in het werk om het
probleem zo snel mogelijk op te lossen.
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