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Ons regionaal landschap?
Een voor de Kempen!
Beste lezer,
De voorbije zomer bewees het: de klimaatverandering is niet langer iets voor de komende decennia maar
gebeurt hier en nu onder onze voeten. Periodes van (lokale) wateroverlast wisselen af met langdurige hitte
en droogte, met gevolgen voor landbouw, natuur en mens. We moeten er dus voor zorgen ons landschap
zo klimaatbestendig mogelijk in te richten om deze extremen te milderen of op te vangen: zoveel mogelijk
regenwater opvangen en laten infiltreren tot ons grondwater, (schaduw-)bomen zoveel mogelijk behouden
en er nieuwe planten zowel in de stad als op het platteland, onze valleisystemen herstellen, … .

Als provincie slaan we de handen in elkaar met Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete om dergelijke
concrete acties in de Kempen te realiseren. In deze jaarlijkse editie van het Landschapsmagazine ontdek
je meer over ons Regionaal Landschap, het aanpakken van droogte, het landschap (leren) lezen,
houtkanten en hun bewoners, voedselbossen en het werk van onze bedrijfsplanners.

Kijk zeker op onze nieuwe website www.rlkgn.be voor veel meer info en inspiratie!

Veel leesplezier!

Jan De Haes

Voorzitter Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete
Gedeputeerde voor Milieu en Natuur Provincie Antwerpen

EERST
KOMT LATER
WAT
T
ER, DE RES
De voorbij zomer heeft ons met de neus op de feiten gedrukt: klimaatverandering is niet meer iets voor
de verre toekomst maar gebeurt hier en nu met allerlei effecten zoals (lokale) wateroverlast en periodes
van hitte en droogte, lage waterstanden in onze beken en rivieren, … . Omwille van de zandbodems zijn de
Kempen bij uitstek gevoelig voor droogte. We zullen ons dus moeten wapenen voor de toekomst door zoveel
mogelijk regenwater vast te houden en te laten insijpelen tot grondwater en zo weinig mogelijk water naar
de riool te laten vloeien.
Daar kunnen we allemaal een stukje toe bijdragen door zuinig om te gaan met water in huis en tuin. Dorre gazons
deze zomer waren aan de ene kant een teken van de klimaatverandering, maar aan de andere kant een goed
voorbeeld van zuinig watergebruik. Sproeien is immers niet nodig, het gras kleurt vanzelf weer groen na de eerste
regenbuien. Tuinen met langer gras, meer biodiversiteit en schaduwrijke hoekjes met bomen en struiken blijken
bovendien veel beter bestand tegen de hitte. En waar toch water nodig is, kan het gebruik van een regenwaterput
heel veel kostbaar drinkwater uitsparen.
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Wie zijn wij?
Als Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete zijn wij sinds 2009 het
hart, het hoofd en de handen van de Kempen.
•

HART: We willen onze
unieke
Kempengevoel

•

HOOFD: Met onze eigen expertise én die van onze partners gaan we
samen voor constructieve en duurzame projecten. We versterken het
landschap, de biodiversiteit, de natuur, de recreatie en ons erfgoed.

•

HANDEN: We steken zelf de handen uit de mouwen om via talrijke
terreinrealisaties de Kempen nog mooier te maken!

inwoners warm maken voor het
en
de
eigen
streekidentiteit.

Onze organisatie werd opgericht in 2009, en is sindsdien één van de 16
regionale landschappen in Vlaanderen. Binnen provincie Antwerpen
zijn we actief met 4 Regionale Landschappen. Ons Regionaal
Landschap werkt in hartje Kempen, met een kantoor in Oud-Turnhout.
Bovendien staan we er niet alleen voor! We werken dagelijks samen met overheden
(gemeenten, provincie Antwerpen, Vlaanderen) en middenveldorganisaties
uit de sectoren natuur, landbouw, toerisme en recreatie, jacht en erfgoed. Samen realiseren we
concrete projecten om de streek mooier, biodiverser en toegankelijker te maken.
Ontdek meer over ons via onze gloednieuwe website:
www.rlkgn.be

Ook ons landschap zullen we zo klimaatbestendig mogelijk moeten inrichten met meer bomen en houtkanten,
plaatsen waar water — al dan niet tijdelijk — kan vastgehouden worden: valleien, moerassen, wetlands, poelen,
wadi’s, infiltratiespots, etc. Met onze projecten rond de Kleine en de Grote Nete zetten we alvast stappen in de
goede richting!
Voor wie hierover meer wil lezen, schreven we een uitgebreid artikel op onze website: www.rlkgn.be
Help jij ook mee om van de Kempen de waterschuur van Vlaanderen te maken? Bedankt!
Ontdek hier zelf hoe we met de Regionale Landschappen werken rond water:
www.regionalelandschappen.be/themas/klimaat
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HOUTIG ERFGOED:

Leestekens in het landschap

Wist je dat je een landschap kan ‘lezen’? Landschap is een breed begrip dat je vanuit talloze invalshoeken kan benaderen.
Het gaat over archeologie, historische geografie en historische bouwkunde, maar ook over economische ontwikkelingen,
ecologie, geologie en plaatsnaamkunde. Al deze vakgebieden kunnen we interpreteren als lagen die we op elkaar kunnen
leggen, waarbij elke laag zichtbare kenmerken op het landschap achterlaat.

GEÏNSPIREERD DOOR HET VERLEDEN
Je kent vast toponiemen – plaatsnamen - zoals Heide, Broek (of Kempen!). Zo verwijst ook een ‘warande’ historisch gezien naar een omsloten
jachtgebied, maar vandaag dragen talloze parken en woonwijken de naam. Bomenrijen die hedendaagse akkers doorsnijden, verraden
de perceelsomranding uit het verleden. De kunst is om de patronen en verbanden tussen die verschillende lagen te begrijpen om op een
onderbouwde manier aan landschapsherstel of –inrichting te doen. Dit is wat we bedoelen met het landschap lezen.
Helaas zijn niet alle landschappen nog even leesbaar. Historische akkers werden bebost of bebouwd, oude straten werden rechtgetrokken,
monumentale bomen verdwenen. Kortom, het landschap kreeg nieuwe functies, vaak ten koste van haar cultuurhistorische, recreatieve en
ecologische kwaliteiten. Als Regionaal Landschap willen we het oude herstellen en verzoenen met nieuwe uitdagingen. Op die manier trachten
we het landschap weer leesbaar te maken. Vandaar ook onze missie: samen voor meer kwaliteitsvolle landschappen, geïnspireerd door het
verleden en klaar voor de toekomst.

Vergelijking kaart
van Ferraris
(1776) en recente
orthofoto van de
snede Kindernauw
– Broekzijstraat –
Lille.
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HOUTIG ERFGOED
Gelukkig is een landschap leren lezen niet altijd moeilijk. Een belangrijk hulpmiddel hierin is de aanwezigheid van houtig erfgoed. Onder houtig
erfgoed verstaan we alle houtachtige vegetatie met een zekere geschiedkundige waarde. Bomen en struiken kunnen immers ook erfgoed zijn.
Kapelbomen, houtkanten, hagen, dreven, … vertellen hoe onze voorouders omgingen met hun landschap, hoe ze deze gebruikten en welke rol ze
speelden in geloof en rituelen, of hoe bomen en struiken louter om esthetische redenen werden geplant. Soms bleven deze houtige vegetaties in
het landschap staan, ook al veranderde of verdween de originele functie ervan. We vinden ze dan vandaag terug als artefacten uit het verleden,
die ons een hint geven van hoe het landschap er heeft uitgezien en hoe het werd gebruikt.
Het meest typerend houtig erfgoed voor de Kempen zijn houtkanten, omdat ze een belangrijk functie vervulden in ons historisch landbouwsysteem.
Houtkanten zijn lijnvormige landschapselementen, bestaande uit houtachtige vegetatie, welke vroeger periodiek werden gekapt om daarna weer
uit te groeien. De perceelgrenzen van akkers werden vaak beplant met houtkanten waardoor ze op historische kaarten en in het landschap soms
nog leesbaar zijn.
Links: Voorbeeld van een
houtkant met zomereik (Quercus
robur). Door achterstallig
hakhoutbeheer groeide de
houtkant uit tot een bomenrij.
Rechts: Voorbeeld van een
'elzensingel', een houtkant
bestaande uit zwarte els (Alnus
glutinosa).

Houtkanten waren multifunctionele markeringen in het platteland: ze illustreerden niet alleen een grens tussen eigendommen, maar voorzagen
de eigenaars ook van hout en vormden een afrastering voor dieren. De belangrijkste taak van houtkanten in onze contreien was echter het
beschermen van de akkers tegen zanddepositie vanuit naburige heidegronden. In een zanderige streek zoals de Antwerpse Kempen hadden
houtkanten dus een sleutelrol in het landbouwsysteem. Waar we Haspengouw associëren met fruitbomen, zouden we dat voor onze streek moeten
doen met houtkanten. De meest typerende boomsoorten in zo’n historische houtkant zijn zomereik (Quercus robur) op de droge gronden, en
zwarte els (Alnus glutinosa) in vochtig gebied. Van beiden kunnen we nog voorbeelden terugvinden, maar de meeste historische houtkanten zijn,
omwille van het verdwijnen van het juiste hakhoutbeheer, uitgegroeid tot bomenrijen.
Als regionaal landschap werken we dan ook actief rond juist hakhoutbeheer.* Er is dus maatwerk nodig om per plek te bekijken of deze
bomenrijen best behouden blijven of terug afgezet (kunnen) worden, waar er nieuwe houtkanten kunnen bijkomen, … een rol die we vanuit het
regionaal landschap graag opnemen!
Houtig erfgoed draagt bij tot het landschapsschoon van onze streek en beleving van de open ruimte. Het gebruik van de typerende boomsoorten
en cultuurhistorische beheervormen versterken de open ruimtekwaliteit en de leesbaarheid van het landschap.
* Neem zeker eens een kijkje op ons YouTube-kanaal

Verbindend Landschap

Een concreet voorbeeld van ons engagement om landschappen leesbaarder te maken is ons LEADER-project Verbindend Landschap.
In dit project zoomen we in op gemeenten Grobbendonk en Vorselaar, waar we de bestaande landschapselementen weer willen
verbinden. Eerst ‘scannen’ we het landschap en kijken we welke historische en landschappelijke troeven het gebied reeds bezit.
Vervolgens slaan we de handen in elkaar met de lokale besturen, eigenaars en gebruikers om het gebied nog sterker te verweven.
Dit doen we in de vorm van verschillende pakketten. Denk aan: aanleg van heggen en houtkanten, voeder- en schaduwbomen in
weiland, (her-)introductie van oude rassen hoogstamfruitbomen, ...
Wil je meer info over dit project of welke andere pakketten we aanbieden? Ben je gemotiveerd om ook je steentje bij te dragen
aan het herstel van landschap? Surf dan snel naar www.verbindendlandschap.be en ontdek hoe we onze omgeving samen kunnen
opwaarderen!

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland
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De Kempen in

beeld

Houtkanten zijn wellicht de belangrijkste kleine landschapselementen in de
Kempen omdat ze vroeger een grote rol speelden - en nog steeds spelen - in
ons landbouwsysteem (zie artikel p4-5). Maar ze zijn ook een belangrijke thuis
voor heel wat planten- en diersoorten. We zetten graag enkele bekende en
minder bekende houtkantenbewoners in de kijker.

1
2

1. VUURSTEENVLINDER - Wist je dat naast
dagvlinders ook heel veel nachtvlinders gebruik
maken van houtkanten? De aanwezige struiksoorten
zijn ideaal om hun eitjes af te zetten en de bloeiende
planten zijn zoals een ‘nachtwinkel’: denk maar aan
de heerlijk geurende bloemen van kamperfoelie (=
een klimplant).
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2. BREM & GASPELDOORN - In schrale, zandige
houtkanten zie je soms opvallend gele bloemen.
Zowel de brem – vroeger vaak gebruik als veevoer
of om bezems te maken – als de gaspeldoorn voelen
zich er thuis. Deze laatste heeft zoals de naam doet
vermoeden stevige doornen en bloeit doorheen
het ganse jaar.
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3
4

3. GEELGORS - De geelgors gebruikt houtkanten als
zangpost (de vijfde van Beethoven!), om voedsel te
zoeken en om te broeden op de grond tussen de
beschutting. Hij wordt ook wel ‘schrijver ’ genoemd
omdat er vaak een patroon van streepjes en
krabbels op de eitjes staan.

4. INGEKORVEN VLEERMUIS - Vleermuizen wonen
doorgaans niet in houtkanten – ze verkiezen het
stabiele klimaat van zolders, bunkers of boomholten
– maar ze gebruiken ze wel als ‘snelweg’ doorheen
het landschap om ’s nachts te gaan jagen of
fourageren. Wanneer het netwerk van houtkanten
dus onderbroken is, dreigen ze de weg kwijt te
geraken.
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VOEDSELBOSSEN EN GELAAGD EETBAAR GROEN
Landschap, biodiversiteit & voedselproductie
Voedselbossen zijn helemaal in! Maar wat is een voedselbos juist? Wat zijn de voor- en nadelen?
Pakken we het juist aan in de Kempen? Gebruiken we de juiste soorten?
Tijd voor een grondig onderzoek!

EEN VOEDSEL-WAT?
Een voedselbos is een soort overgangssysteem tussen een natuurlijk bos en landbouw. Bij dergelijke bossen werk je in lagen,
vandaar soms de benaming ‘gelaagd eetbaar groen’. Je focust niet enkel op de boomlaag zoals bij hoogstamboomgaarden,
niet enkel op de struiklaag zoals bij de fruitteelt en niet enkel op de kruidlaag zoals op landbouwakkers, maar je gaat al
deze teelten met elkaar combineren om alle ruimte optimaal te gebruiken. Bij de meeste officiële definities van voedselbossen
worden 7 groeilagen beschreven:

Groeilagen

Beschrijving

Voorbeelden

Kruinlaag

Bomen >10 meter hoog

Tamme kastanje

Tussenlaag

Bomen en struiken 3-10 meter hoog

Appel, peer

Struiklaag

Struiken <3 meter hoog

Bessenstruiken, frambozen

Kruidlaag

Bloemen, kruiden en meerjarige groenten

Venkel, artisjok

Ondergrondse laag

Wortels en knollen

Wortel, aardappel, mierikswortel

Bodembedekkers
Klimplanten

Bosaardbei
Klimmen omhoog langs bomen en struiken

Hop, bonen, kiwi

Door al deze lagen met elkaar te combineren en maximaal in te zetten op diversiteit, gaan gewassen elkaar helpen en
versterken in zowel bestuiving als nutriënten. Bovendien vormen dergelijke voedselbossen een microklimaat in het landschap
met extra mogelijkheden om uitheemse (bv. tropische) voedselgewassen te kweken waarvoor het klimaat hier anders te koud
zou zijn. Hierdoor kunnen voedselbossen honderden tot wel duizenden voedingsgewassen in één bos bevatten.

MEER (W)ETEN?
Beschik jij over een voedselbos in de Kempen en heb je vragen?
Kom je graag in contact met voedselbospioniers in onze regio?
Wil je zelf een voedselbos aanplanten en wil je advies?
Of blijf je gewoon graag op de hoogte van dit project?
Neem dan vrijblijvend contact op via: dries.martens@rlkgn.be
LANDSCHAPSMAGAZINE
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De term voedselbossen mag dan misschien nog niet algemeen bekend zijn, maar
voedselbossen zelf zijn niet nieuw. Meer nog, dit type voedselsysteem wordt
al duizenden jaren door de mens toegepast, maar is door massaproductie in
onbruik geraakt.
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Duizenden jaren geleden trokken mensen als jagers en verzamelaars door
het landschap om voedsel te verzamelen. Dat rondtrekken op zoek naar eten
bracht heel wat onzekerheid met zich mee. Reeds meer dan 10.000 jaar geleden
hebben de eerste mensen zich op een vaste plek gevestigd om zelf voedsel te
gaan kweken. In de open ruimten teelden ze groenten en granen, maar in de
bossen werden ook gewassen geteeld zoals noten, vruchten, bessen en medicinale
kruiden. Waar mensen nu nog samen met de natuur in stammen leven (bv. in LatijnsAmerika) bestaan nog steeds dergelijke voedselbossen.
Vanaf het midden van de 20ste eeuw werd de landbouwproductie – in een zoektocht naar voldoende
en goedkoop voedsel voor een groeiende wereldbevolking - steeds intensiever waardoor systemen
als
voedselbossen bij ons in de vergetelheid geraakten. Toch zijn ze heel erg zinvol en goed om bodems te voeden. Door
meerjarige eetbare gewassen op een doordachte manier bij elkaar te plaatsen kan je zogenaamde gildes maken van
gewassen die mekaar kunnen versterken. Zo imiteren we natuurlijke, zelfonderhoudende ecosystemen waardoor we minder
moeten tussenkomen als mens en tegelijkertijd dragen we bij aan biodiversiteit, bodemkwaliteit en CO2-opslag ten voordele
van het klimaat. Door bovendien maximaal in te zetten op diversiteit verminderen we de impact van plantenziekten en
plagen.

HET PROJECT ‘LEKKER EETBAAR GROEN’
Op welke manier kunnen voedselbossen bijdragen aan een duurzame
voedselproductie? Wat kan in een voedselbos? Wat niet? Wat zegt de
wetgeving? Willen we enkel inzetten op inheemse voedselgewassen of
krijgen uitheemse soorten ook een plaatsje? Waar kunnen voedselbossen?
Waar niet? Wat zijn de effecten op de lokale biodiversiteit? … Momenteel
zijn er nog veel vragen en weinig antwoorden.
Op 1 januari 2022 is het LEADER-project ‘Lekker Eetbaar Groen’ van
start gegaan en dat voor 1,5 jaar. Met dit project willen we, samen met
onze partners, de mogelijkheden voor gelaagd eetbaar groen in de
Kempen onderzoeken en zo een antwoord bieden op voorgaande vragen.
Er zal een beleidsvisie ontwikkeld worden en criteria voor ondersteuning.
Daarnaast wil het project ook de bevolking informeren, kennis verdelen in
een netwerk van voedselbospioniers, voedselbossen wetenschappelijk opvolgen,
plantenlijsten met opstellen met verantwoorde soorten en variëteiten voor de
Kempen en demonstratieprojecten ontwikkelen in meerlagig eetbaar groen.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland
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EEN BLIK ACHTER DE
SCHERMEN BIJ ONZE
BEDRIJFSPLANNERS

Landbouw en natuur zijn in het Kempense landschap sterk verweven. Heel wat diersoorten verkiezen
agrarische cultuurlandschappen als voedsel- en broedplek. Bovendien vormen waterlopen, houtkanten
en kruidenrijke bermen langs de percelen onmisbare verbindingen tussen groene leefgebieden. Vele
landbouwers in onze regio engageren zich gelukkig ook om natuur en landschap een plaats te geven
binnen hun bedrijfsvoering.
Voor heel wat acties kan je als landbouwer financiële steun krijgen bij verschillende overheidsinstanties.
Daarom zijn we vandaag op stap met Katrien en Stijn. Ze werken allebei als bedrijfsplanner bij de
Vlaamse Landmaatschappij, waar ze landbouwers begeleiden bij agrarisch natuurbeheer. Want wanneer
landbouwers gedurende 5 jaar of langer op hun percelen inspanningen leveren voor de biodiversiteit,
krijgen ze daar een vergoeding voor van de VLM. We bezoeken enkele landbouwpercelen in Westerlo.

Het eerste wat ons opvalt: het is hier een drukte van vlinders, bijen, hommels en zweefvliegen!
Katrien: ‘Inderdaad! Op dit perceel heeft landbouwer Mark een aantal kruidenrijke grasstroken
aangelegd langs de struwelen en de waterloop. Deze gemengde grasstroken bieden een
goede buffering. Ze worden later dan anders gemaaid en niet bemest, zo bieden ze
schuilgelegenheid en voedsel voor vele dieren. Het maaisel is ideaal veevoeder.
Aan één kant heeft Mark een bloemenstrook ingezaaid. Het zaadmengsel dat hij
daar heeft gebruikt, wijkt een beetje af van de standaard zaadmengsels. Dat komt
omdat hij ook meewerkt aan het Europees project FABulous Farmers. Daarin
onderzoekt men hoe zulke ecologische randen functionele agrobiodiversiteit
kunnen aantrekken. Functionele agrobiodiversiteit zijn bv. zweefvliegen en
sluipwespen die schadelijke insecten in de teelten kunnen bestrijden. Dit heeft
enerzijds een gunstig effect op de opbrengst én anderzijds kan het gebruik van
gewasbeschermingsproducten omlaag. Binnen dat project worden verschillende
zaadmengsels opgevolgd en worden de insecten in de randen geteld. Zo weten we
welke mengsels het grootst aantal nuttige insecten aantrekt.

LANDSCHAPSMAGAZINE
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Wat zijn de belangrijkste redenen voor een landbouwer om een beheerovereenkomst af te sluiten?
Katrien: ‘De oppervlakte die ingezaaid of beheerd wordt voor ecologische doelstellingen, levert veel minder of zelfs
geen landbouwproductie op. Plus, er gelden ook voorwaarden rond betreding en bemesting van de perceelranden.
De financiële tegemoetkoming is dan uiteraard belangrijk. Deze vergoeding is nog interessanter voor stukken van het
perceel die landbouwkundig niet ideaal zijn, en op die manier toch vaste inkomsten kunnen opleveren. We merken
echter dat veel van de deelnemende landbouwers — zoals Mark — het ook simpelweg belangrijk vinden om rekening
te houden met natuur en landschap rondom hun percelen. Dan is het ook altijd fijn wanneer die
inspanningen goed zichtbaar zijn voor passanten en de omwonenden, zoals bij kleurrijke
bloemenranden.’

Beheerovereenkomsten maken deel uit van het Europese Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid, welke wordt vernieuwd vanaf 2023. Heeft dat gevolgen
voor de lopende en de nieuwe beheerovereenkomsten?
Stijn: ‘Ja, er zijn toch wel wat belangrijke veranderingen in dit nieuwe beleid.
Beheerovereenkomsten zullen niet meer overal in Vlaanderen afgesloten
kunnen worden vanaf 2023, deze gaan veel gerichter ingezet worden,
voornamelijk in gebieden waarvan geweten is dat ze veel potentieel hebben
voor bepaalde soorten. Zo zijn er gebieden afgebakend voor akkervogels,
weidevogels, zomertortel, hamster, grauwe kiekendief, vleermuizen, ...
Monitoring wordt daarbij steeds belangrijker. Daarnaast zijn er ook gebieden
voorzien rond het thema ‘bufferen en verbinden’. Deze liggen langs of tussen
kwetsbare natuurelementen. De lopende contracten kunnen gewoon doorgaan
volgens contractduur. De contracten die eind dit jaar aflopen worden door ons bezocht
en wanneer deze binnen een afgebakend beheergebied liggen, kunnen ze hernieuwd worden
volgens de voorwaarden van het nieuwe GLB voor 5 jaar. Maar er zullen dus ook contracten aflopen die niet meer als
beheerovereenkomst bij VLM verlengd kunnen worden.’

Kunnen die landbouwers dan nog steun krijgen voor hun inspanningen?
Katrien: ‘De nieuwe éénjarige Eco-regelingen kunnen een alternatief zijn voor de landbouwers met aflopende
beheerovereenkomsten op akkerland buiten beheergebied. Op graslanden zijn er (voorlopig) geen alternatieven.
Daarnaast bestaat er ook steun voor Niet-Productieve Investeringen door landbouwers die tot 100% subsidie kunnen
ontvangen voor de aanleg van houtkanten, bomenrijen, poelen, enz. Voor het beheer van hagen en houtkanten kunnen
nog wel beheerovereenkomsten afgesloten worden bij de VLM, ook buiten de beheergebieden.
Het is nu belangrijker dan ooit dat alle partners die actief zijn in de open ruimte
— zoals de regionale landschappen, landbouw- en natuurorganisaties en
de verschillende overheden — samen blijven werken aan een duurzaam
platteland. We willen daarbij het landschap integraal benaderen: we
moeten de kansen rond koolstofopslag in onze graslanden, bermen en
houtkanten grijpen en een doordacht en veerkrachtig waterbeheer
vormgeven. Een sterke groene dooradering moet de ruggengraat
vormen voor een gezonde leefomgeving en onmisbare lokale
biodiversiteit met massa’s bestuivers en bulkvoedsel voor de vogels,
vleermuizen en vele andere dieren op het platteland. Want hoewel de
verwevenheid tussen landbouw en natuur vaak het decor is voor het
spanningsveld tussen natuurwaarde en landbouwproductie, vormt het
net een kans om de landbouw in het landschap klimaatrobuuster en
duurzamer te maken. Mooi, toch?’

Bedankt voor jullie tijd, Stijn & Katrien!

BEN JE
LANDBOUWER
EN WIL JE MEER INFO OVER
AGRARISCH NATUURBEHEER?
Contacteer joke.maes@rlkgn.be voor
advies en vragen rond subsidies of
andere financieringsmogelijkheden.
OF ZIE ONDERSTAANDE LINKS:
Beheerovereenkomsten:
www.vlm.be/nl/themas/
beheerovereenkomsten
Ecoregelingen:
www.lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/
perceelsgebonden/pre-ecoregelingen
Niet-Productieve Investeringssteun:
www.lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/
vlif-steun/niet-productieveinvesteringssteun
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Tot volgende keer?
Leuk dat je een kijkje
LANDSCHAPSMAGAZINE.

nam

in

dit

BEN JE NOG NIET GEABONNEERD MAAR
WIL JE ONS MAGAZINE GRAAG GRATIS
ONTVANGEN IN 2023?

Surf: www.rlkgn.be/landschapsmagazine
Mail: info@rlkgn.be
In het kader van de privacy wetgeving: de gegevens zullen louter
gebruikt worden ter verzending van het landschapsmagazine. Ze zullen
om geen enkele andere reden verder verspreid worden.

Wij zijn actief in 25 gemeenten: Arendonk, Baarle-Hertog,
Balen,

Beerse,

Herenthout,

Dessel,

Herselt,

Geel,

Kasterlee,

Grobbendonk,

Herentals,

Laakdal,

Meerhout,

Lille,

Merksplas, Mol, Olen, Oud-Turnhout, Ravels, Retie, Rijkevorsel,
Turnhout, Vorselaar, Vosselaar & Westerlo.

COLOFON
WERKTEN MEE AAN DIT NUMMER
Team Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, VLM
FOTOGRAFIE
Eigen beelden, De Kijkhut, Vilda
DRUKKERIJ
ZwartOpWit - gedrukt op FSC papier
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Bas Van der Veken
Polderstraat 33, Oud-Turnhout
CONTACTGEGEVENS
info@rlkgn.be - www.rlkgn.be

instagram.com/rlkgn
facebook.com/rlkgn

KLEINE EN
GROTE NETE

LANDSCHAPSMAGAZINE
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