
1 - 11/03/2021



2 - 11/03/2021

Hoe is ons project ontstaan en hoe hebben we 
onze coalitie gevormd?

2016 Vanaf 2017
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Uitdaging aangaan? 

Partnerschap Expertise projectbudget
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Partners samenbrengen en werken aan een gemeenschappelijke 
uitdaging, resulteerde in de oprichting van onze gebiedscoalitie.
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• Coördinatie  Provincie Antwerpen (Dienst Gebiedsgericht Beleid)
• Opgenomen in een gebiedsprogramma van de Provincie Antwerpen
• Opgenomen in het samenwerkingsverband van de Kleine Nete

• Maatregelen op terrein
• Financiering via Water+Land+Schap

• Expertise en begeleiding
• Provincie Antwerpen (o.a. DGB, DIW, DLP, DMN)
• Partners op terrein: Boerennatuur Vlaanderen en Hooibeekhoeve  Financiering via PDPO

Coördinatie, expertise en projectbudget
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Projectgebied
Afstroomgebied van de Aa (Netebekken) en zijlopen, met uitzondering van het 
mondingsgebied (Schupleer), op grondgebied van de gemeenten Herentals, Lille, Kasterlee 
en Vorselaar
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Doelstelling: Evenwicht water, landbouw en natuur verbeteren
Plan van aanpak

Bekendmaking

Workshops 
in groep

Individuele
bezoeken 

Uitstappen & 
Demo’s

Samenbrengen 
Maatregelen

Aanbesteding

Begeleiding

Monitoring

Leren werken met maatregelen
Effecten weergeven

Lokale input
Grote betrokkenheid

Experten met overzicht 
Landbouw & Maatschappij
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Workshops: Participatie en draagvlakopbouw

Met lokale landbouwers
 Zeer concreet
 Focus perceelsniveau

Met natuur & beleid
 Fysisch systeem
 Focus op visievorming
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Menukaart aan maatregelen

Maatregelen gericht op: 
Waterkwaliteit en -kwantiteit
Bodemkwaliteit 

Start: Via bedrijfsbezoeken demomaatregelen realiseren
= draagvlak opbouw + tonen wat kan

Nu: I.s.m. Universiteit Antwerpen de maatregelen
op grote schaal onderzoeken (juiste maatregel op juiste plaats) 
en i.s.m. gebiedscoalitie realiseren.
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Maatregelen – WATER - Kwantiteit

Knijpstuwtjes Omvorming naar peilgestuurde drainage

Taak coördinator:
Oprichten en opvolgen werkgroep voor de evaluatie en advisering van de aangereikte 
demomaatregelen
Stroomlijnen van de vergunningen en offerteaanvraag
Afstemming met gebiedscoalitie
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Maatregelen WATER - Kwaliteit
1 m vrije teeltzone: sensibilisering en éénmalige inzaai met kruidenmengsel
Onderhoud – Maaien met afvoer
Perceelranden – BO

Proces:
Oproep randenmaaier in 2020 was geen succes
Oprichting werkgroep; Waarom geen succes? Hoe krijgen we de maatregel in beweging?
Resultaat: Uitwerking visienota, communicatie-actie, herhalen oproep randenmaaier, demo BO
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Maatregelen BODEM

• Organische koolstofgehalte in de bodem verhogen d.m.v. houtsnippers
• Klimaat robuuste gewassen
• Bodemscan
• Geïntegreerde onkruidbestrijding maïs

Taak van de coördinator:
Voorbeeld: verhogen organisch koolstofgehalte in de bodem d.m.v houtsnippers
- Wat is er nodig om hier een succes van te maken?
- Focus = houtsnippers uit de streek
- Samenwerking met DMN, gemeente, OVAM, Boerennatuur, natuurpunt, regionaal landschap
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Onze boodschap voor wie wil deelnemen aan Water-Land-Schap 2.0

• Start tijdig

• Hou rekening met veel overleg

• Betrek alle partners

• Win-win creëren

• Procedures hebben hun tijd nodig

• Geduld en samenwerking loont



Bedankt


