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Meer natuur voor iedereen in Malle
Natuur is belangrijk voor de mens. Meer natuur en biodiversiteit maken onze gemeente meer
aantrekkelijk en vooral gezonder; dat is al meermaals wetenschappelijk bewezen. Uit
onderzoek blijkt ook dat hoe groter de biodiversiteit is, hoe meer diensten de natuur levert.
Denk bv. aan buffering van water, verminderen van hitte-effecten, leveren van hout en voedsel,
zuivering van onze vervuilde lucht, ruimte om in te wandelen en fietsen, enz. Dit vaak ten
voordele van de lokale economie. Voldoende reden om volop in te zetten op natuur en
biodiversiteit. Maar hoe begin je daaraan?

Natuurgebieden inrichten en beheren
Natuurgebieden zijn veilige havens voor dier- en plantensoorten en versterken zo de
biodiversiteit in onze gemeente. De aankoop en inrichting van natuurgebieden is en blijft de
beste garantie om bedreigde natuur te beschermen. Op grondgebied van de gemeente Malle
is het aandeel natuur en bos dat effectief beschermd is en beheerd wordt als natuurgebied erg
laagbeperkt. Vergeleken met onze buurgemeenten en de rest van de provincie Antwerpen
scoort de gemeente Malle erg laag wat oppervlakte erkend natuurgebied betreft. Hoog tijd
voor een betere bescherming van de Malse natuur!

Voer deze concrete acties uit in je Malle:
 Zorg ervoor dat elke inwoner van Malle een natuurgebied kan bezoeken op
wandelafstand (zie ook ‘natuur en welzijn’).
 Voorzie subsidies voor de aankoop, inrichting en openstelling van natuurgebieden door
natuurverenigingen
o Natuurpunt beheert momenteel ca. 15 ha natuurgebied in Malle en voert een actief
aankoopbeleid om meer natuur te beschermen, beheren en toegankelijk te maken. Dit
engagement brengt grote financiële uitdagingen met zich mee. Mede door de stijgende
grondprijzen staat de uitbreiding van onze natuurgebieden onder druk.
o In heel wat gemeenten, waaronder buurgemeenten Zoersel, Lille en Vorselaar
ondersteunt de gemeente de aankoop van natuurterreinen door natuurverenigingen
d.m.v. aankoopsubsidies. We vragen aan de gemeente Malle om ook een structurele
financiële ondersteuning uit te werken.
o Een goed subsidiëringsbesluit voor de aankoop van natuurgebieden door
natuurverenigingen focust op gebieden met rode lijstsoorten en uitbreidingszones van
reservaten en stimuleert ook het openstellen van natuurgebieden.
o We vragen de gemeente Malle om jaarlijks minstens 2 euro per inwoner voor de
aankoop van natuurgebied te voorzien. Dit betekent ca. €30.000 per jaar of 0.2% van
het jaarlijks gemeentebudget.
 Ondersteun Natuurpunt bij de mogelijke verwerving van Vliegveld Malle.
o Vliegveld Malle vormt een van de meest waardevolle natuurdomeinen uit de regio. De
toekomst van het domein bij de verkoop ervan door de militaire overheid vormt een van
de grootste uitdagingen voor het natuurbeleid in Malle de komende jaren. Natuurpunt

wil zich engageren om dit militair domein aan te kopen om zo de belangrijke
natuurwaarden te beschermen en te beheren en het natuurdomein publiek toegankelijk
te maken voor zachte recreatie. We vragen aan de gemeente om mee te werken aan de
toekomstige invulling van dit domein als natuurgebied met een publieke functie.
 Zorg voor een ambitieus natuurbeheer van de eigen gronden, in overleg met Natuurpunt
Voorkempen
o Het gezamenlijk beheer door de Malse Groendienst, Natuurpunt en buurtbewoners van
het OCMW-gebiedje ‘De Ganzenkuyl is een goed voorbeeld van geslaagde
samenwerking. We vragen om de samenwerking verder te zetten. Ook elders in de
gemeente zijn mogelijkheden voor een gelijkaardige samenwerking.

Heide en duingraslanden op het Vliegveld Malle. Natuurpunt wil garanties voor een duurzame toekomst van de
waardevolle natuur in het gebied en pleit voor het openstellen van het gebied voor zachte recreatie. We vragen aan
de gemeente om Natuurpunt te steunen bij de mogelijke verwerving van het gebied.

Meer natuur in openbare ruimte, tuinen en bedrijventerreinen
Ook gemeenten en OCMW’s spelen een belangrijke rol in het natuurbeleid. Een gemeente
heeft een belangrijke voorbeeldfunctie om aan te tonen dat natuurbescherming nodig en
mogelijk is, ook buiten de bestaande natuurgebieden. Er is nog veel natuurwinst te boeken in
openbaar groen, tuinen en bedrijventerreinen.

Voer deze concrete acties uit in Malle:
 Richt de openbare ruimte (speelpleintjes, begraafplaatsen, plantsoenen, parkings, … ) zo
veel mogelijk natuurvriendelijk in
o Gebruik inheemse planten- en bomensoorten; streekeigen soorten zijn beter aangepast

aan ons klimaat en herbergen meer biodiversiteit.
o Vervang strakke gazons door bloemrijke graslanden; strak onderhouden gazons zijn
groene woestijnen terwijl bloemenweides bruisen van het leven, en bovendien vraagt
zo’n bloemrijk grasland veel minder onderhoud!
o Voorzien schuil- en nestplaatsen voor soorten zoals bijenhotels, takkenrillen en laat ook
eens wat ruige hoekjes staan, veel dieren maken er dankbaar gebruik van.
o De gemeente geeft het goede voorbeeld en zet een aantal voorbeeldprojecten in de
kijker waar de inwoners inspiratie kunnen opdoen voor hun eigen tuin.
 Zorg voor een beter en ecologisch bermbeheer
o Wegbermen hebben vaak een belangrijke ecologische functie. Dankzij een ecologisch
bermbeheer kunnen bermen bloemrijker en soortenrijker worden. We stellen echter
vast dat het bestaande bermbeheerplan niet altijd even goed wordt gevolgd en dat de
ecologische kwaliteit van onze bermen nog steeds sterk achteruit gaat.
o Zorg voor een actualisering van het bermbeheerplan en voer dit goed uit. Het bestaande
plan dateert uit 2003 en is aan een evaluatie en herziening toe. Hiervoor kan een beroep
gedaan worden op de studiewerkgroep van Natuurpunt Voorkempen.
 Promoot de aanleg van natuurvriendelijke tuinen
o Privétuinen beslaan ongeveer 8 à 9% van de oppervlakte in Vlaanderen. De oppervlakte
aan tuinen is dus immers veel groter dan de oppervlakte aan beschermd natuurgebied.
Door de natuur in onze tuinen te helpen, kan al een groot verschil gemaakt worden.
o Informeer de inwoners van Malle over het belang van natuurvriendelijke tuinen en
promoot (en subsidieer) natuurlijke tuinen in samenwerking met Natuurpunt en creëer
zo honderden nieuwe natuurgebiedjes!
o Goede voorbeelden om mee aan de slag te gaan zijn o.a. het plaatsen van artikels in het
gemeenteblad met concrete tips over de ingrepen om je tuin aantrekkelijker te maken
voor vlinders en bijen, verkoopacties van zaadmengsels voor bloemrijke graslanden,
enz. Meer inspiratie is te vinden op: https://www.natuurpunt.be/pagina/maak-van-jetuin-een-natuurgebied.
o Zet de jaarlijkse ‘Behaag natuurlijk’ actie verder in samenwerking met Natuurpunt
Voorkempen om de aanplant van inheems bomen en struiken verder te promoten.
 Promoot natuurontwikkeling op de Malse bedrijventerreinen
o In de gemeente zijn een aantal belangrijke bedrijventerreinen aanwezig. Ook hier kan
door een aantal vergroeningsmaatregelen belangrijke natuurwinst geboekt worden.
Bovendien kan een vergroening de positieve uitstraling van een bedrijventerrein of van
individuele bedrijventerreinen versterken.
o Wij vragen de gemeente Malle om natuurontwikkeling op bedrijven te stimuleren via
een gerichte communicatie naar de bedrijven. Dit kan gebeuren door te sensibiliseren,
modelbedrijven in de verf te zetten, het uitwerken van een subsidiereglement, ….
o Ook gronden in eigen beheer van de gemeente (bv. langs de Nijverheidsstraat) kunnen
in aanmerking komen voor vergroeningsmaatregelen.
 Maak een gemeentelijk bomenplan
o De voorbije jaren zijn heel wat waardevolle oude (straat)bomen en dreven gekapt in
onze gemeente, vaak in functie van de aanleg van nutsvoorzieningen of uit vrees voor
vallende takken. In een aantal gevallen was dit zeker te vermijden en waren alternatieve

oplossingen voorhanden. Oude bomen zijn vaak van groot belang voor biodiversiteit
(vleermuizen, kevers, vogels, enz.) en zijn moeilijk vervangbaar.
o Maak in samenwerking met Natuurpunt Voorkempen een inventaris van waardevolle
bomen en stel een volwaardig bomenplan op om de onnodige kap van waardevolle
bomen in de toekomst te vermijden.
o Voorzie bij aanleg van nieuwe straten de nodige ruimte voor de aanplant van bomen en
kies voor inheemse i.p.v. uitheemse soorten.
o Zorg voor een goede en tijdige communicatie naar omwonenden bij het kappen van
bomen en nieuwe aanplantingen.
 Voorzien een groennorm bij de ontwikkeling van nieuwe verkavelingen
o Voorzie de aanwezigheid van voldoende publiek toegankelijk groen bij nieuwe
verkavelingen. Leg hiertoe streefcijfers vast in een nieuwe gemeentelijke
stedenbouwkundige verordening. Voorbeelden uit het buitenland voorzien de
aanwezigheid van 20 m² publiek toegankelijk groen per wooneenheid.

Kies voor een bloemrijk grasland i.p.v. het strakke gazon! Minder werk en beter voor de biodiversiteit. Promoot
samen met Natuurpunt de aanleg van natuurrijke tuinen en openbaar groen.

Een mobiliteitsplan voor planten en dieren
De natuur in onze gemeente is sterk versnipperd zodat dieren en planten vaak opgesloten
zitten in de laatste restjes geschikte natuur. Planten en dieren hebben nood aan functionele
verbindingen zodat ze zich kunnen verplaatsen tussen geschikte leef- en foerageergebieden.
Wegen kunnen daarbij een grote hindernis zijn. Meer kleine landschapselementen en
natuurvriendelijke (water)wegen zorgen ervoor dat dieren en planten zich kunnen

verplaatsen, op zoek naar beschutting, voedsel en soortgenoten.

Voer deze concrete acties uit in Malle:
 Voorzie ontsnipperingsmaatregelen op knelpuntlocaties langs onze wegen!
o Voor heel wat dieren vormt het verkeer de belangrijkste onnatuurlijke doodsoorzaak.
Met het project "Dieren onder de wielen" brengt Natuurpunt de problematiek in kaart.
Breng samen met Natuurpunt Voorkempen de knelpunten in Malle in kaart en stel een
plan van aanpak op dat tijdens de huidige legislatuur uitgevoerd wordt.
o Ontsnipperingsmaatregelen kunnen bestaan uit de aanleg van paddentunnels,
eekhoornbruggen, aangepaste straatverlichting, enz. Dit dient te gebeuren in
samenwerking met de verantwoordelijk wegbeheerder.
 Bescherm, versterk en verbeter kleine landschapselementen in onze gemeente!
o Typische voorbeelden van natuurelementen met een belangrijke verbindingsfunctie in
het landschap zijn kleine landschapselementen zoals houtkanten en poelen. Door een
intensief landgebruik staan deze natuurelementen sterk onder druk.
o Promoot actief de aanleg van kleine landschapselementen. De jaarlijkse Behaag
Natuurlijk actie in samenwerking met Natuurpunt is hiervoor een belangrijke actie.
Daarnaast dient ook het bestaande gemeentelijk subsidiereglement voor aanplant en
onderhoud van kleine landschapselementen opgewaardeerd te worden en meer onder
de aandacht gebracht te worden.
o Bescherm bestaande houtkanten en poelen door het strenger omgaan met
vergunningsaanvragen voor het kappen van houtkanten en het dempen van poelen.
o Sensibiliseer de bevolking over het belang van kleine landschapselementen voor de
biodiversiteit in onze gemeente.
 Promoot en ondersteun natuurverbindingen van lokaal en bovenlokaal belang!
o In Malle vormt de vallei van de Delfte beek een belangrijke potentiële natuurverbinding
tussen het ’s Herenbos en Blommerschot. Het voorzien van groene buffers langsheen
de waterloop is niet alleen van belang als corridor voor de natuur maar belet tevens het
inspoelen van mest in het oppervlaktewater. Hoewel het beheer van de waterloop een
provinciale aangelegenheid is, kan de gemeente aanpalende eigenaars aansporen om
een natuurvriendelijk oeverbeheer te voeren. Investeer mee in een overleg met de
betrokken landbouwers, andere aangelanden en de provinciale Dienst Waterbeleid over
het creëren van een natuurverbinding langs de Delfte Beek.
o Hoewel dit de gemeentelijke bevoegdheid overstijgt, kan de gemeente de actie
ondersteunen om een ecoduct aan te leggen over de E34 autosnelweg ter hoogte van
de vallei van de Delfte Beek om alzo de natuurgebieden van Blommerschot-vliegveld
(Zoersel/Malle/Zandhoven) en Lovenhoek (Vorselaar/Zandhoven) duurzaam met elkaar
te verbinden.

Soorten om te koesteren
Soorten helpen maatschappelijk draagvlak op te bouwen voor natuur. Herkenbare en tot de
verbeelding sprekende soorten kunnen een kapstok vormen om mensen dichter bij de natuur
te brengen en om inzicht te verschaffen in complexe milieuproblematieken.

Voer deze concrete acties uit in Malle:

 Betrek burgers bij de bescherming van soorten door publiekscampagnes samen met
Natuurpunt op te zetten.
o De gemeente Malle heeft zich in 2012 geëngageerd om het oranjetipje te ‘adopteren’
en te koesteren. Het aantal concrete acties is echter heel beperkt gebleven. We pleiten
ervoor om de acties rond deze ‘mascottesoort’ terug op te krikken!
o Inventariseer in samenwerking met Natuurpunt de aandachtsgebieden in de gemeente
voor de bescherming van het oranjetipje en sensibiliseer de grondgebruikers.
o Maak eveneens een concrete infofolder met informatie over deze koestersoort en
stimuleer maatregelen die de soort ten goede komen.
 Neem in samenwerking met Natuurpunt maatregelen voor bijzondere aandachtsoorten
die voorkomen in onze gemeente.
o Zorg voor ondersteuning (promotioneel en financieel) van de lopende
beschermingsacties van Natuurpunt Voorkempen voor padden, vleermuizen,
steenuilen, torenvalken en zwaluwen.
o Leer bewoners terug samenleven met de natuur. Schenk aandacht aan “moeilijkere”
soorten zoals vos, marter, vleermuizen en voorzie een duidelijk aanspreekpunt waar
burgers terechtkunnen voor informatie en mogelijke preventieve maatregelen om
schade te voorkomen (bv. www.steenmarter.be). Maak een overeenkomst met
Natuurpunt Voorkempen voor een aanspreekpunt ‘moeilijke’ soorten.

Oranjetipje. We vragen de gemeente om samen met Natuurpunt meer acties op te zetten rond deze mascottesoort.

Meer natuur zorgt voor meer welzijn in Malle
Een natuurlijke en groene gemeente heeft een rechtstreeks positief effect op het welzijn en de
gezondheid van burgers. Door de bevolkingstoename, onze drukke levensstijl en het vele
fijnstof in de lucht neemt het belang van groen voor ons welzijn alleen maar toe. Uit onderzoek
blijkt dat de aanwezigheid van natuur in de buurt een gunstige invloed heeft op onze mentale
en fysieke gezondheid. Uit een recente VITO-studie blijkt dat 10 procent meer groen in de
woonomgeving overeenkomt met een besparing van 214 euro per inwoner voor de sociale
zekerheid. Mensen die kunnen gaan wandelen in een groene omgeving gaan minder vaak naar
de huisarts met klachten van diabetes, longaandoeningen en stress.

Voer deze concrete acties uit in Malle:
 Zorg ervoor dat elke inwoner van Malle een natuurgebied kan bezoeken op
wandelafstand
o Natuur op wandelafstand is cruciaal voor een gezonde bevolking. Om effectief gebruikt
te worden moet die natuur ook goed bereikbaar zijn.
o Ondersteun daarom natuurverenigingen bij het uitbouwen van natuurgebieden in onze
gemeente en stimuleer en financier mee om deze natuurgebieden beter toegankelijk en
bereikbaar te maken.
 Zorg voor groenere schoolomgevingen
o Stimuleer in samenwerking met de Malse scholengemeenschap projecten voor meer
groen op de speelplaats. Groen zorgt voor een rustgevend effect bij leerlingen.
o Meer groen kan ook bijdragen tot een verkeersveiligere schoolomgeving. Zorg dat
kinderen veilig met de fiets via een fietspad en/of trage weg de school kunnen bereiken.
De omgeving van Maris Stella is door de geplande ringweg wat dat betreft zeker een
aandachtspunt.
 Zorg voor meer speelnatuur
o Zorg in samenwerking met natuur- en jeugdverenigingen voor meer speelnatuur waar
kinderen vrij kunnen spelen en kampen kunnen bouwen. Financier mee de inrichting
van dergelijke terreinen op goed en veilig bereikbare plaatsen.
o Inspiratie vind je hier: http://www.springzaad.be/
o De ontwikkeling van speelnatuur aan Park ‘Torenhof’ is een mooi idee, maar zorg ook
voor een veilige toegankelijkheid. De Hallebaan is momenteel levensgevaarlijk voor
kinderen want er is geen voet-of fietspad.
 Stimuleer projecten rond natuur en gezondheid samen met natuurverenigingen en zorgen gezondheidsinstellingen.
o Organiseer netwerkmomenten en stimuleer projecten tussen zorg- en
natuurorganisaties. Laat je inspireren door de marktdagen ‘natuur en welzijn’
georganiseerd door Natuurpunt: https://www.natuurpunt.be/pagina/natuur-engezondheid.
o Financier initiatieven zoals biowalks, natuurvriendelijke zorgtuinen, rolstoel- en
prikkelpaden, …

 Zorg voor groene woonomgevingen
o Voorzie de aanwezigheid van voldoende publiek toegankelijk groen bij nieuwe
verkavelingen. Leg streefcijfers vast in een nieuwe gemeentelijke stedenbouwkundige
verordening (zie ook bij ‘meer natuur in openbare ruimte en tuinen’).

Werk samen met Natuurpunt en jeugdverenigingen aan meer speelnatuur in onze gemeente!

Meer natuur maakt Malle klimaat robuust
Klimaatverandering is een van dé grote uitdagingen waarmee we de komende decennia te
kampen hebben. Ook gemeenten zullen zich moeten aanpassen aan veranderende
weerfenomenen zoals extremere regenbuien, hittegolven en langere periodes van droogte.
Samenwerken met natuur is niet alleen de meest effectieve, maar op lange termijn vaak de
goedkoopste oplossing om ons aan te passen. Door bv. het platteland groenblauw te
dooraderen tot in het hart van de dorpen, vangen we overtollig water op en bieden we
verkoeling. De Vlaamse overheid roept - in het Witboek Beleidsplan Ruimte - gemeenten op om
actief werk te maken van deze groenblauwe verbindingen. Bovendien bieden deze natuurlijke
oplossingen ook kansen op vlak van leefmilieu, gezondheid, recreatie en biodiversiteit.

Voer deze concrete acties uit in Malle:
 Zorg voor een ‘klimaatreflex’ bij de aanvang en de beoordeling van elk ruimtelijk project
o Ga bij elk project na hoe natuur ingeschakeld kan worden als klimaatbuffer, dit over alle
gemeentelijke diensten heen.
o Neem ‘klimaatadaptatie’ op in openbare aanbestedingen.
o Zorg dat beken geen kanalen worden voor een zo snel mogelijke afvoer van water, maar
verhoog de capaciteit om water te bergen door waterlopen meer ruimte te geven en
overstromingsgebieden te voorzien.
o Sta geen grondophogingen toe in valleigebieden waardoor de waterproblematiek zich
alleen maar verplaatst.
 Geef het goede voorbeeld en richt de eigen instellingen en openbaar domein klimaat
robuust in en implementeer dit ook in het gemeentelijk beleid
o Kies voor het hergebruik van regenwater, de aanleg van parken en groenzones,
minimaliseren van verharding, keuze voor waterdoorlatende materialen, inzetten op
infiltratie, het plaatsen van groendaken en gevelgroen, enz.
o Implementeer deze principes in de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening, de
verkavelingsvoorschriften en de RUP’s.
o Geef klimaatadaptatie een prominente plaats in de gemeentelijke klimaatplannen.
Teken in op het vernieuwde burgemeestersconvenant met aandacht voor adaptatie.
 Stimuleer en ondersteun burgers om klimaat robuust te bouwen
o Voorzie een zorgloket ‘klimaatbestendig bouwen’.
o Stimuleer waterdoorlatende verharding voor opritten.
 Werk samen met natuurverenigingen en andere actoren om een robuuste groenblauwe
dooradering van de gemeente mogelijk te maken
o Laat je inspireren: Natuurpunt werkt actief samen met gemeenten rond
klimaatprojecten voor de uitvoering van het Burgemeestersconvenant:
https://burgemeestersconvenant.login.kanooh.be/search/natuurpunt

De Delfte Beek meandert door het natuurgebied Zalfens Gebroekt en hier vormt de grens tussen Malle en Zoersel.
Bij hevige regenval in de winter loopt het natuurgebied onder water en fungeert het als een natuurlijk
overstromingsgebied. Door de natuurlijke waterberging in het natuurgebied wordt wateroverlast elders vermeden
of vermindert.

Open ruimte creëert kansen voor natuur in
Malle
De open ruimte staat onder druk van verspreide bebouwing, terwijl in en nabij de dorpskernen
nog voldoende plaats is om te verdichten en de vraag naar bijkomende woongelegenheden op
te vangen. In het agrarisch gebied wordt er nog naar hartelust gebouwd, terwijl het aantal
landbouwers drastisch daalt. Een ‘betonstop’ is aan de orde. Kernversterking is niet alleen
vanuit ruimtelijk oogpunt essentieel, maar tevens in functie van de klimaatuitdaging.
Bovendien werkt het kostenbesparend voor tal van diensten en nutsvoorzieningen zoals
riolering, openbaar vervoer, postbedeling, ...

Voer deze concrete acties uit in Malle:
 Werk actief aan een betonstop en herstel van open ruimte
o Neem de ambities van een Vlaamse betonstop onverminderd over in het lokale
bestuursakkoord en scherp ze aan in de tijd (bv. betonstop tegen 2025; halvering
dagelijkse inname ruimtebeslag tegen 2020).
o Neem een voorbeeldrol op door de (principes van een) betonstop en verdichting
onmiddellijk toe te passen op projecten en gronden eigen aan/van de gemeente,
OCMW, kerkfabrieken, etc.
o Maak een gemeentelijk ambtenaar expliciet bevoegd om de betonstop te stimuleren en
te bewaken (intern en extern).
o Betrek de gemeentelijke milieuraad en GECORO volwaardig bij het implementeren en
de periodieke evaluatie van de betonstop op lokaal niveau.
o Voorzie in een evaluatie van niet-ingevulde bouwgronden en koppel hieraan een
actieplan om slecht gelegen bouwgronden te neutraliseren. Voorzie een soortgelijke
evaluatie voor agrarisch vastgoed dat niet langer in landbouwgebruik is. Wacht niet op
privaat initiatief tot herbestemming, maar categoriseer deze gebouwen pro-actief in
functie van 1) hergebruik door landbouw, 2) gerichte functiewijziging of 3) ruimtelijk
herstel.

Natuur en erfgoed in Malle
Natuur en erfgoed zijn in Vlaanderen vaak onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onze
landschappen bv. zijn altijd cultuurlandschappen: ontstaan door de eeuwenlange interactie
tussen mens en natuurlijke processen. Open natuurrijke landschappen vertellen zo het
historisch verhaal van een regio. Onroerend erfgoed beschermen heeft vaak ook rechtstreeks
effect op de natuurwaarden in je gemeente: oude boomgaarden, bomen, dreven, enz. kunnen
bijzondere soorten herbergen. Ook ‘trage wegen’ maken vaak deel uit van ons cultureel
erfgoed. Een reden te meer om voor het behoud en opwaardering van deze wegen te streven.

Voer deze concrete acties uit in Malle:
 Zet samen met Natuurpunt en de lokale erfgoedverenigingen sensibiliserings- of
beschermingsactie op rond erfgoed
o Actualiseer de inventaris van het gemeentelijk onroerend natuurlijk erfgoed. Gebruik
deze als toetsingskader voor het gemeentelijk beleid zoals bv. vergunningsaanvragen.
o Stel een inventaris op van de ‘veteraanbomen’ in de gemeente en zorg voor een gepaste
bescherming.
o Een inspirerend voorbeeld: de redding van een 200 jaar oude Linde in samenwerking
met Natuurpunt (http://www.openbaargroen.be/lindeboom-van-200-jaar-in-daknamkrijgt-nieuwe-stek)
 Ontwikkel een beter trage wegenbeleid
o Veldwegen, wandelpaadjes, steegjes, enz: ook Malle beschikt over een netwerk aan
trage wegen. Veel van deze verbindingen worden al eeuwenlang gebruikt, sommige zijn
in onbruik geraakt door een veranderd landgebruik. Trage wegen zijn vaak fysieke
sporen uit het verleden. Ze dragen ze bij tot de beleving en de betekenis van het
landschap en het leven van alledag.
o Maak een gemeentelijk plan om trage wegen beter te beschermen, op te waarderen en
te onderhouden, en zo te komen tot een functioneel netwerk van trage wegen in Malle.
Ook in onbruik geraakte buurtwegen (bv. ter hoogte van vliegveld Malle) kunnen
hersteld worden en opgenomen worden in dit netwerk.
o Voorzie de nodige maatregelen en bewegwijzering om de Malse trage wegen aan te
sluiten op het regionale wandel- en fietsknooppuntennetwerk.
o Schenk meer aandacht voor de natuurwaarden langs de trage wegen en zorg voor een
gepast beheer van houtkanten, wegbermen, bomen, enz.
o Een inspirerend voorbeeld: de trage wegen werkgroep van Natuur.koepel in Zuid West
Vlaanderen bracht een wandelgids uit met culturele natuurwandelingen:
http://werkgroeptragewegen.natuurkoepel.be/

Natuurpunt versterkt de samenleving in Malle
Natuurpunt is een ledenvereniging met meer dan 105 000 leden-gezinnen en meer dan 5000
actieve vrijwilligers in Vlaanderen. Natuurpunt Voorkempen telt ca. 1000 leden-gezinnen in
Malle en Zoersel (waarvan meer dan 400 in Malle). Natuurpunt verbindt mensen op basis van
een gedeelde zorg voor natuur. Het is de grootste natuurvereniging van Vlaanderen.
Middenveldorganisaties zoals Natuurpunt versterken de samenleving. Door o.a. onze
educatieve werking, onze beheerwerking en de vele actieve werkgroepen in onze vereniging
bieden we emancipatiekansen aan alle inwoners van de gemeente. Daarnaast informeert
Natuurpunt haar leden en vrijwilligers over het natuurbeleid zodat zij als burger een
constructieve bijdrage kunnen leveren aan het gemeentelijk beleid. Kortom, Natuurpunt is een
waardevolle partner om het natuurbeleid in Malle mee vorm te geven en uit te voeren.

Voer deze concrete acties uit in Malle:
 Geef natuurverenigingen een volwaardige stem in het lokale beleid
o Zorg voor een evenwichtig samengestelde milieuraad die meer wordt dan een
‘klankbord’ voor het gemeentelijk beleid. Maak hiervan een forum waarbinnen alle
maatschappelijke actoren samen op zoek gaan naar gemeenschappelijke acties voor
meer duurzaamheid in Malle.
 Ondersteun natuurverenigingen financieel en logistiek
o Zorg voor een ondersteuning van acties rond natuureducatie in de gemeente.
Natuurpunt zorgt met een ruime groep natuurkenners en natuurgidsen jaarlijks voor de
organisatie van tientallen publieksactiviteiten en cursussen rond natuur waar elk jaar
honderden mensen uit alle bevolkingslagen aan deelnemen.
o Zorg voor een ondersteuning van de beheerwerking rond de Malse natuurgebieden. In
de natuurgebieden van Natuurpunt zijn tientallen lokale vrijwilligers aan de slag om de
aanwezige natuur te herstellen en te behouden en zo onze gemeente nog mooier te
maken. Jaarlijks worden met beperkte middelen bergen werk verzet door onze
beheerteams. Door het bundelen van vele handen en veel verschillende talenten
worden prachtige resultaten bereikt voor de natuur in onze gemeente.
o Zorg voor een ondersteuning van soortbeschermingsacties. Tientallen natuurkenners
die zich verenigen in verschillende werkgroepen rond vogels, vlinders, amfibieën,
vleermuizen, enz. zijn quasi dagelijks in de weer om het verschil te maken voor tal van
bijzondere soorten in onze gemeente. Denk maar aan de paddenoverzetacties, het
nestkastenproject voor steenuil en torenvalk, de acties rond verschillende ijskelders en
kerkzolders voor vleermuizen, enz. Daarbij wordt ook samengewerkt met tal van andere
lokale actoren: landbouwers, scholen, zorginstellingen, bedrijven, enz.
o Communiceer samen met Natuurpunt meer over deze verschillende acties rond natuur
(bv. in de Malse Courant) om nog meer Mallenaars warm te maken voor natuur en
biodiversiteit. Natuur verbindt en versterkt!
 Betrek natuurverenigingen bij de uitvoering van het gemeentelijk natuurbeleid, zowel
inhoudelijk als uitvoerend!
o Natuurpunt brengt veel mensen samen met een waaier aan expertise op vlak van natuur

en milieu. Gebruik de expertise van de vrijwilligers en doe beroep op de kracht van
Natuurpunt om het maatschappelijk draagvlak voor natuurbescherming te vergroten.

Natuurpunt breng mensen bij elkaar. De beheerteams en diverse werkgroepen verzetten jaarlijks bergen werk en
organiseren tientallen activiteiten in onze gemeente.

