Word lid van Natuurpunt!

Zot van water
Iedereen houdt van water, als dorstlesser, om in te zwemmen, … Alleen hebben we het liever niet

De Grote Nete verkiest
het ruime sop, jij ook?

in onze tuin of kelder. Om de nadelige gevolgen van water te beperken, investeren de provincie
Samen met ruim 88 000 gezinnen geef je zo een krachtig signaal aan de overheid. Jouw lidmaatschap
stelt ons in staat om méér natuur te beschermen. Het lidgeld bedraagt 24 euro voor het hele gezin.
Je kan een bericht van domiciliëring downloaden van onze website of 24 euro overschrijven op rek.
230-0044233-21 van Natuurpunt met vermelding ‘nieuw lid brochure Grote Nete’. Van harte dank
voor je steun!

Antwerpen en Natuurpunt in de positieve kant van water.

Je geniet van volgende voordelen:

Nete is van nature namelijk zeer rijk aan water. Is er veel water, dan neemt de vallei het water op en

In het prachtige natuurgebied De Vennen werden de dijken langs de Kleine Hoofdgracht op een
natuurlijke manier afgegraven. Op deze manier komt het water terug in contact met de valleigronden
en herstelt de natuurlijke sponswerking van het gebied. Deze regio, in het brongebied van de Grote
zorgt het voor buffering. Is er te weinig water, dan geeft ze het traag maar zeker af. Dit maakt deze

10% korting in de Natuurpunt-winkel

Je ontvangt 4 x per jaar Natuur.blad, ons
ledenblad boordevol informatie over de
natuur in Vlaanderen.

Je geniet 10% ledenkorting bij aankoop van
boeken, t-shirts, verrekijkers e.a. in de
Natuurpunt-winkel.

Afdelingstijdschrift

Natuur.gids

De plaatselijke afdeling nodigt je uit om deel
te nemen aan haar activiteiten. Je blijft op
de hoogte via een nieuwsbrief of een lokaal
contactblad.

Je ontvangt een welkomstpakket met daarin
onze fraaie Natuur.gids met 66 uitgestippel
de wandelingen en fietstochten in de mooiste
natuurgebieden van België.

Wandelingen en fietstochten

CD met vogelgeluiden

Je kan – met het hele gezin – gratis
deelnemen aan alle geleide wandelingen en
fietstochten van Natuurpunt.

In het welkomstpakket vind je ook een
CD met de meest voorkomende vogelgeluiden.

werken tot een echt voorbeeldproject.
Antwerps gedeputeerde Rik Röttger verwoordt het zo:
“Ruimte voor water is de drijfveer van ons waterbeleid. Maximale vrijwaring van hinder en schade door
overstromingen willen we echter combineren met maximale kansen voor landschappelijke en ecologische ontwikkelingen. Niet alleen worden kwetsbare gebieden zoals woonwijken nu beter beschermd
tegen wateroverlast, het landschap wordt ook gevarieerder en dankzij een wandelnetwerk geniet iedereen hiervan mee.”
In deze brochure ontdek je hoe Natuurpunt met steun van Europa via het LIFE-natuur fonds, provincie
Antwerpen en de Vlaamse overheid werkt aan een integraal waterbeleid op maat van mens en natuur.
Werken aan ruimte voor water werkt voor iedereen!

Meer info
www.life-grotenete.be • grotenetewoud@natuurpunt.be

Natuurpunt
Coxiestraat 11 • 2800 Mechelen • 015-29 72 20
info@natuurpunt.be • www.natuurpunt.be
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Van strak in het pak, tot geef me de ruimte

Diensten van de natuur

droger is, wordt het water traag terug afgegeven

De Kleine Hoofdgracht in Balen lag als een strakke lijn verzonken in het landschap. De zoveelste beek die

De veelzijdigheid van robuuste natuur blijkt onder

aan de rivier. Op deze manier levert de natuur

gegraven werd om een vallei droog te trekken. De provincie Antwerpen voerde als beheerder van de water-

andere in tijden van overvloedige neerslag. Bij

ons een ecosysteemdienst door haar natuurlijke

loop in samenwerking met Natuurpunt verschillende ingrepen uit om terug ruimte aan het water te geven.

hevige regen houden natuurlijke valleigebieden het

sponswerking. Dergelijke klimaatsponsen bewijzen

Dijken afkomstig van ruimingswerken zijn over een lengte van 700 meter verwijderd en 2 hectare open water,

water vast, waardoor stedelijke gebieden gevrij-

hun nut steeds meer in deze tijden van klimaatver-

moeras en plas-dras zones met meanderende zijloopjes werden met grote machines uitgegraven. Op deze

waard worden van overstromingen. Wanneer het

andering.

manier kan het water terug vrij in en uit de vallei. Een zegen voor mens en natuur.
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Spontaangename natuur
De mozaïeklandschappen langs de
Grote Nete vormen een mix van overstroombare moerassen, roestbruine

Balen

Geel

Grot

e
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grachtjes, bloemrijke natte ruigtes
en kletsnatte moerasbossen. Volledig
overgeleverd aan de seizoenen kun je

Water met prik
De beekprik is een moeilijke vis, hij woont alleen

Het resultaat is een bizarre naaldvormige zwem-

op de mooiste plaatsjes. Daarnaast is hij ook

mer, ook wel negenoog genaamd.

geen gewone vis maar een rondbek. Zijn eerste

Zoals zijn naam al aangeeft, verschuilt de kleine

zes levensjaren slijt hij als een blinde larve in

modderkruiper zich overdag in de modder. ‘s

de beekbodem, waar hij algen en wieren eet.

Nachts gaat hij op zoek naar eten dat hij vindt

Eenmaal als larve volgroeid, ondergaat hij een

door middel van zes gevoelige tastdraden die

metamorfose tot volwassen prik.

werken als echte antennes.

hier in alle rust een prachtige afwisselende wandeling maken.

Meerhout
Grasland + bos
Natura 2000
Akker
Water
beekprik

kleine modderkruiper

De beekprik vertelt hoe het met de dieren is gesteld

Natura 2000
Het Natura 2000 netwerk is het Europese netwerk

gebaseerd op het breder principe van behoud en

van beschermde gebieden, opgezet om bijzondere

duurzaam gebruik van de natuur. Een plaats waar

natuurwaarden te verzekeren voor iedereen. Het

mensen en natuur in harmonie kunnen samenleven.

omvat bijna 18 % van het Europese grondgebied.

Met steun van het LIFE-fonds wordt innovatief

Het is niet gelimiteerd tot natuurreservaten maar

natuurherstel in Natura 2000 gefinancierd.

De beekprik en de kleine modderkruiper zijn een indicator van de natuur. Ze vertellen hoe het met
de natuur is gesteld. Hun afwezigheid in de meeste Vlaamse beken leert ons dat het slecht gaat met
de natuur. Maar we kunnen hen helpen door rivieren en beken natuurlijker te maken. Het plaatselijk
stoppen van ruimingswerken in beken en grachten en het verwijderen van dijken langs de rivier zorgen
dat de beekprik en zijn vrienden het opnieuw naar hun zin krijgen.

