LIFE Grote Nete

werkt voor iedereen!

Er beweegt wat in de Vallei van de Grote Nete. De laatste jaren voerde Natuurpunt een Europees project uit
om de natuur te versterken. Dankzij dit project koos de Grote Nete opnieuw het ruime sop en stuift het er als
nooit te voren. Welkom in de Vallei van de Grote Nete!

Puur en onversneden
In het oosten van de provincie Antwerpen vind je de bovenstroom van de Vallei van de Grote Nete. Rond 1950
kwam de natuur in en rondom de vallei sterk onder druk te staan. De klassieke landbouw kon niet concurreren met
de moderne intensieve landbouw en daarom veranderde het grondgebruik zeer snel.
Valleigebieden werden sterk bemest en ontwaterd door diepe grachten. De traditionele bloemrijke hooilanden
gingen verloren. Landduinen werden beplant met naaldhout en eilanden met weekendverblijven schoten als paddenstoelen uit de grond. Waar het mogelijk was werd de heide ontgonnen door ontwatering, nivellering en bemesting. Veel van de glorie die ooit was, verdween voorgoed. De resultaten zijn voor iedereen zichtbaar: vlinders en
bloemrijke weilanden verdwijnen, het landschap verliest haar kleur en we moeten ver rijden om te onthaasten in
een mooi stukje natuur, ....

Meer en beter
Sinds 1980 zijn vrijwilligers van Natuurpunt gestart met de bescherming van het natuurlijke karakter van de vallei. Dankzij die inspanningen konden een aantal soorten overleven of zijn ze er zelfs op vooruit gegaan. Omdat de
bedreigingen hierdoor niet structureel opgelost waren, werd door Natuurpunt een LIFE-project ingediend dat in
2005 startte. LIFE Grote Nete was geboren. In dit rapport brengen we een overzicht van wat er bereikt werd met
het LIFE-project.
Door het grootschalig natuurherstel krijgen mens en natuur opnieuw kansen in een Europees beschermde natuurzone. Natuurpareltjes werden gevrijwaard en waar mogelijk werden stukken natuur aaneengeregen tot grotere
eenheden. Het finale doel is te komen tot een puur en onversneden landschap met robuuste natuurgebieden. Door
de inzet van grote middelen krijgt de natuur opnieuw kansen. In totaal onderging meer dan 220 hectare een grondige facelift.
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LIFE is life
LIFE is het natuurherstelprogramma van de Europese Commissie met als doel het Natura 2000-netwerk te versterken. Vernieuwende projecten met een grote meerwaarde voor natuur en mens worden goedgekeurd. LIFE Grote
Nete is daar een mooi voorbeeld van. Het project liep van 1 januari 2005 tot 31 maart 2012. Het totale projectbudget is 3.120.940 euro, waarvan de Europese Commissie de helft heeft bijgedragen.

De vrijwilliger als ambassadeur
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het project! Ze zijn de ogen en oren van een natuurgebied en nemen het op voor de
natuur in hun buurt. Binnen het LIFE-project maken ze zeer kostenefficiënt en kwalitatief natuurherstel mogelijk.
Ze kennen de omgeving door en door en staan met beide benen in het plaatselijke sociale leven. Ze krijgen de mogelijkheid om grote verantwoordelijkheden op te nemen. Zij zorgen voor de aankoop van terreinen, het samenwerken met landbouwers, de communicatie over de werken, het organiseren van happenings en geleide wandelingen,
het beheren van de natuur en het mee bepalen van de natuurvisie. Kortom onmisbaar.

Welkom in de Vallei van de Grote Nete

Een pluspunt voor de natuur én meer
De aankoop van terreinen en het herstellen van de plaatselijke natuurwaarden zijn niet enkel een pluspunt voor de
natuur. Ook de landbouw, de waterveiligheid en de recreatie genieten er mee van.
Meer dan 80 grote grazers en 20 paarden van plaatselijke landbouwers en liefhebbers grazen op een extensieve
manier in de natuurgebieden. Ze helpen ons de natuurlijke overstromingsgebieden te beheren en zorgen voor een
aangenaam landschap vol leven. Hier kan je in alle seizoenen een avontuurlijke wandeling maken en genieten van
de natuurpracht. Tijdens hevige regenval werkt de vallei dan weer als een spons door veel water vast te houden en
traag af te geven. Hierdoor wordt het overstromingsgevaar in dicht bevolkte gebieden beperkt.
De natuur biedt als het ware haar diensten aan en wij kunnen er als mens van genieten. Zo zorgen robuuste natuurgebieden voor een ecosysteemdienst.

Doelstellingen
De centrale doelstelling van dit LIFE-project omvat het op grote schaal herstellen, ontwikkelen, verbinden en vervolgens duurzaam beheren van de bijzondere Annex I habitats in de bovenloop van de Vallei van de Grote Nete,
waarvoor het projectgebied op Belgisch en Europees niveau van zeer groot belang is. Het gaat hierbij om de leefgebieden, in wetenschappelijke termen “habitats”, in onderstaande tabel. Daarnaast werden er ook verschillende
acties voorzien om het maatschappelijk draagvlak te versterken en de bevolking de kans te geven om actief mee te
werken aan het natuurherstel.

Doelstelling

Habitattype

Aankoop gronden

Doelstelling

Realisatie

100 ha

100 ha

Herstel stuivend landduin

2330

10 ha

16 ha

Herstel boomrijke heide op landduin

2310, 4030, 9190

15 ha

15 ha

Ontwikkeling broekbos

91E0+

40 ha

74 ha

Ontwikkeling grasland door kappen aanplanten

6510, 7140

5 ha

5 ha

Ontwikkeling structuurrijk grasland (mozaïeken met grasland, ruigte en bos)

6430, 6510, 9190, 91E0+

50 ha

125 ha

Herstel turfputten

3150

1 ha

3 ha

Herstel van de rivier door afgraven van ruimingswallen

3260

300 m

690 m

Herstel leefgebied beekprik en kleine modderkruiper

3260

4 ha

4,6 ha

Wat na LIFE?
De vrijwillige medewerkers van Natuurpunt zijn sterk betrokken geweest bij de planning en uitvoering van het
project. Ze nemen verschillende taken op zich zoals het contact met de plaatselijke actoren en het beheer van de
habitats. Ze worden hierbij gesteund door professionele krachten.
Het begrazingsbeheer wordt volledig uitgevoerd door lokale landbouwers en liefhebbers. Waar nodig wordt het
begrazingsbeheer bijgestuurd door te kappen en te maaien. De weinig productieve en natte zones worden door de
professionele terreinploeg van Natuurpunt gemaaid. Het maaibeheer van de droge graslanden wordt uitgevoerd
door landbouwers. Voor het beheer van de broekbossen volstaat meestal niets doen.

Sterk werk
Broekbos
De broekbossen met kronkelige bomen hebben elk hun eigen verhaal. Het ene is jong en recent ontstaan uit een
braakliggend grasland, het andere al eeuwenoud met een karakter dat aan echte oerbossen doet denken. Die natuurschat is een wereld op zich met haar eigen geluiden en geuren. De oppervlakte bos werd op 3 manieren uitgebreid. Op lange termijn goed voor 137 hectare nieuw waardevol bos.
•

32 hectare aanplantingen met canadapopulier en exotische soorten werden gekapt. Sommige populieren werden gekapt en afgevoerd, anderen werden geringd en mochten al staand afsterven.

•

42 hectare voormalig weiland en akker kunnen spontaan verbossen. Op de akkers kiemen duizenden boompjes
op de open bodem. Over enkele jaren is er geen enkel plekje meer vrij. Weilanden daarentegen verbossen door
de gesloten grasmat slechts na verloop van tijd.

•

Op termijn zal ongeveer 50% broekbos ontwikkelen in de begrazingsmozaïeken, goed voor 63 hectare broekbos en een beetje eiken-berkenbos. De grote grazers zorgen voor verschillende bostypes. Van open en sterk
begraasde bossen naar gesloten maar begraasde bossen, tot broekbossen waar bijna nooit een grazer komt en
een rijke ondergroei van kruiden aanwezig is.

Weekendverblijven
Helaas worden sommige delen van de Vallei van de Grote Nete ontsierd door weekendverblijven, waarvan de
meeste al lange tijd niet meer worden gebruikt. Dankzij het LIFE-project werden 18 gebouwen in het valleigebied
afgebroken. Van 15 weekendvijvers werden de oevers afgeschuind en natuurlijker gemaakt. Hierdoor wordt de verstoring beperkt en kan de natuur zich verder ontwikkelen.

De Grote Nete kiest het ruime sop

Van landbouwer tot natuurbouwer.

De Kleine Hoofdgracht in Balen lag als een strakke
lijn verzonken in het landschap. De zoveelste beek
die gegraven werd om een vallei droog te trekken.
De provincie Antwerpen voerde in samenwerking
met Natuurpunt verschillende ingrepen uit om terug
ruimte aan het water te geven. Dijken afkomstig van
ruimingswerken zijn over een lengte van meer dan
690 meter verwijderd en meer dan 2 hectare open
water, moeras en plas-dras zones met meanderende
zijloopjes werden met grote machines uitgegraven.
Zeldzame vissen zoals de beekprik en de kleine modderkruiper krijgen hierdoor meer leefgebied.

Waar de vallei vroeger grotendeels eigendom was van
landbouwers die een intensief beheer voerden zijn nu
grote delen in eigendom van Natuurpunt. De boeren
worden echter opnieuw betrokken en gevraagd om
hun runderen te laten grazen in de vallei. De spelregels zijn wel veranderd. Natuurbeschermers maken
de natuurdoelstellingen op en de boeren worden uitgenodigd om samen te werken. Er is geen bemesting
toegestaan en we streven naar een natuurlijke afwatering van het gebied. Hierdoor kunnen er weliswaar
minder koeien grazen dan voordien maar het blijft
een financieel interessante piste voor hen waarbij veel
nieuwe natuur ontstaat. Op die manier wordt er ook
gewerkt aan het herstel van de band tussen de landbouwers en de natuur.

De natuurlijke sponswerking van het gebied werd zo
ook hersteld. Bij hevige regen houdt de vallei veel
water vast, waardoor stedelijke gebieden gevrijwaard
worden van overstromingen. Bij droger weer geeft ze
het traag af. Een zegen voor mens en natuur.

Zand tussen je tenen
Waar wind en zand de handen in elkaar slaan kom je
stuivend zand tegen. 15 hectare naaldhoutplantages
in de kop van een landduin werden gekapt. Hierna
werd de bosbodem afgegraven en naar de akkers van
de boeren gevoerd. Omdat er niet voldoende winddynamiek is om het terrein open te houden wordt
bijkomende dynamiek gegenereerd door alle zachte
recreanten uit te nodigen om vrij door het gebied te
struinen. Zelfs kinderen die zandkastelen willen bouwen zijn welkom. Op die manier houden we de stuifduinvegetaties dynamisch en blijven ze bestaan.
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Natuurpunt!
Natuurpunt is de grootste natuurvereniging in Vlaanderen. Tienduizend vrijwilligers en 400 professionele
medewerkers werken voor de bescherming van
belangrijke biotopen, soorten en landschappen.
Om dit doel te bereiken beschermt de vereniging de
resterende natuur in Vlaanderen door het aankopen en
beheren van gebieden, het bestuderen en monitoren
van soorten en biotopen, door educatie van het
brede en meer gespecialiseerde publiek en door het
lobbyen bij beleidsmakers. Natuurpunt beheert 500

natuurgebieden met een oppervlakte van 20.000 ha en
het ledenbestand van Natuurpunt telt 88.000 families.
Word lid!
En geef zo een krachtig signaal aan de overheid om
ons in staat te stellen om méér natuur te beschermen.
Het lidgeld bedraagt 24 euro voor het hele gezin. Lid
worden kan door overschrijving van 24 euro op rekening
230-0044233-21 (IBAN = BE17 2300 0442 3321 •
BIC = GEBABEBB)
Bekijk de voordelen op www.natuurpunt.be/lidworden

