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2. BERICHTGEVING
2.1.

RTV

Datum:

26/06/2017

Bron:

http://rtv.be/artikels/meer-ruimte-en-groen-rond-de-kleine-nete-a40862

Auteur:

Sanne Bols

Titel:

Meer ruimte en groen rond de Kleine Nete

met reportage
De verschillende gemeenten in de Vallei van de Kleine Nete en andere lokale partners hebben zich vannamiddag geëngageerd de toekomst van de vallei te verzekeren. Het gebied, tussen Herentals en Lier, is een
belangirjke open ruimte voor Vlaanderen en net die open ruimte staat onder druk. Niet alleen door bebouwing maar ook door de effecten van het veranderende klimaat.

2.2.

TV Mol

Datum:

26/06/2017

Bron:

https://www.tvmol.be/netedag

Auteur:

Jan Van Baelen

Titel:

Meer ruimte en groen rond de Kleine Nete

Op 26 juni 2017 vond de Netedag plaats in Grobbendonk. Het hoogtepunt was de plechtige ondertekening
van een intentieverklaring tussen het Vlaams gewest, de provincie Antwerpen en de gemeenten langs de
Kleine Nete tussen Kasterlee en Lier. Met deze intentieverklaring zetten de besturen, samen met organisaties zoals Boerenbond, Natuurpunt, het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en de vzw Kempens
Landschap hun schouders onder een gebiedsgericht toekomstproject voor de vallei van de Kleine Nete.
In 2012 kreeg gouverneur Cathy Berx van de Vlaamse regering de opdracht om de verschillende projecten
van de Vlaamse overheid in de vallei van de Kleine Nete te coördineren. Sindsdien bundelen de verschillende besturen en de natuur- en landbouworganisaties de krachten in de Opvolgingscommissie Kleine Nete.
Een volgehouden goede afstemming van alle Vlaamse projecten, is de hoofdopdracht van de Opvolgingscommissie. In de schoot ervan stelden de partners bovendien een intentieverklaring op voor een verdere
gebiedsgerichte samenwerking in de vallei. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke
Schauvliege kwam speciaal naar de Netedag om deze intentieverklaring mee te ondertekenen op de kasteelhoeve in Grobbendonk.
De vallei van de Kleine Nete is een belangrijke openruimtestructuur voor Vlaanderen. De vallei staat voor
zeer grote uitdagingen. Gelukkig zijn de kansen navenant. De vallei ligt in een dicht bevolkt gebied met een
sterk verspreide bebouwing. Bijgevolg is de open ruimte erg gefragmenteerd en staat ze onder druk. Verstedelijkingsprocessen versnipperden landbouw-, natuur- en bosgebieden sterk. Zo wordt het steeds moeilijker
om essentiële openruimtefuncties zoals voedselproductie, waterberging, klimaatregulatie en het behoud van
biodiversiteit goed samen te laten functioneren. Om de effecten van klimaatverstoring op te vangen engageren de partners zich voor een veerkrachtig valleisysteem. Samen willen ze de vallei zo inrichten dat de natuur- en landbouwgebieden tegen een stootje kunnen, en schokken zoals meer intense regenbuien en langere periodes van droogte goed kunnen opvangen.
Vlaanderen, de provincie en de gemeenten pakken dit samen aan. Zo kan de vallei van de Kleine Nete volwaardig uitgroeien tot een aantrekkelijk en herkenbaar gebied waar verschillende functies elkaar vooral versterken.
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De ondertekening van de intentieverklaring Kleine Nete vond plaats in de kasteelhoeve van Grobbendonk,
centraal in het gebied Graafweide-Schupleer, één van de focusgebieden in de vallei. In dit gebied wordt
gewerkt aan een herbestemming om een natuurkern van ca. 150 ha te realiseren. In functie hiervan kopen
de Vlaamse Landmaatschappij en Natuurpunt meer dan 100 hectare gronden van de familie d’Ursel. De
komende jaren wordt verder gewerkt aan de uitbouw van een prachtig gebied waar natuur, landbouw, erfgoed, water, landschap en recreatie hand in hand zullen gaan.
Meer info:
provincie Antwerpen
www.provincieantwerpen.be

2.3.

NNieuws

Datum:

26/06/2017

Bron:

http://nnieuws.be/artikel/minister-schauvliege-ondertekent-mee-toekomst-netevallei-endomein-dursel

Auteur:

Ludo Coenen

Titel:

Minister Schauvliege ondertekent mee toekomst Netevallei en domein d’Ursel

Het kasteel d'Ursel in Grobbendonk begroet maandag hoog bezoek. De intentieverklaring Kleine Nete
wordt door verschillende partijen ondertekend. Ook minister Schauvliege (CD&V) komt naar Grobbendonk om de toekomst van de Netevallei te verzekeren. Tijdens de Netedag vandaag staan alle
partners samen met Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege stil bij
de realisaties en vooral uitdagingen om samen te bouwen aan een toekomstverhaal voor de vallei
van de Kleine Nete.
'We focussen op de kwaliteiten van de vallei en de Kleine Nete als speerpuntgebied en schetsen kansen
voor duurzame landbouw, ruimte voor water en robuuste natuur. We stellen graag alle hefboomprojecten
voor die we zullen verwerken in een ambitieus, globaal voorstel van een interbestuurlijk waar te maken strategisch project', klinkt het.

Datum:

26/06/2017

Bron:

http://nnieuws.be/artikel/netevallei-krijgt-toekomstgericht-project

Auteur:

Ludo Coenen

Titel:

Netevallei krijgt toekomstgericht project

met fotoreportage van Marcel Nelis/NNieuws.be
Maandag werd in Grobbendonk de Netedag georganiseerd. Verschillende partijen zoals Boerenbond,
Natuurpunt, het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en de vzw Kempens Landschap zetten
hun schouders onder een gebiedsgericht toekomstproject voor de vallei van de Kleine Nete.
Ook het Vlaams Gewest (minister Joke Schauvliege), de provincie Antwerpen (gouverneur Cathy Berx) en
de gemeenten langs de Kleine Nete tussen Kasterlee en Lier ondertekenden de intentieverklaring. Die ondertekening gebeurde op het kasteel d'Ursel in Grobbendonk.
De vallei van de Kleine Nete is een belangrijke openruimtestructuur voor Vlaanderen. De vallei ligt in een
dicht bevolkt gebied met een sterk verspreide bebouwing. De open ruimte is zeer gefragmenteerd en staat
onder druk. Verstedelijkingsprocessen versnipperden landbouw-, natuur- en bosgebieden zeer sterk.
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Om de effecten van klimaatverstoring in de toekomst op te vangen, engageren de ondertekenaars van de
intentieverklaring zich voor de uitbouw van een veerkrachtig valleisysteem.

2.4.

Vilt

Datum:

27/06/2017

Bron:

http://www.vilt.be/nieuw-project-moet-vallei-kleine-nete-beter-beschermen

Auteur:

Bron: Belga

Titel:

Nieuw project moet vallei Kleine Nete beter beschermen
Het Vlaams gewest, de provincie Antwerpen en de
gemeenten langs de Kleine Nete tussen Kasterlee en
Lier hebben maandagmiddag een intentieverklaring
ondertekend voor een toekomstproject voor de vallei
van de Kleine Nete. Alle partners willen de vallei zo
inrichten dat de natuur- en landbouwgebieden tegen
een stootje kunnen en natuurschokken, zoals intense
regenbuien en langere periodes van droogte, goed
kunnen opvangen.

De vallei van de Kleine Nete is een belangrijke openruimtestructuur voor Vlaanderen, zegt Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege. "De vallei staat voor grote uitdagingen. De vallei ligt in een dicht bevolkt gebied met een sterk verspreide bebouwing. Bijgevolg is de open ruimte erg gefragmenteerd en staat
ze onder druk." Verstedelijkingsprocessen versnipperden landbouw-, natuur- en bosgebieden sterk. "Het
wordt steeds moeilijker om essentiële openruimtefuncties, zoals voedselproductie, waterberging, klimaatregulatie en het behoud van biodiversiteit, goed samen te laten functioneren", benadrukt de Vlaamse minister.
Om de effecten van klimaatverstoring op te vangen, engageren de partners zich voor een veerkrachtig valleisysteem. Samen willen ze de vallei zo inrichten dat de natuur- en landbouwgebieden tegen een stootje
kunnen en meer intense regenbuien en langere periodes van droogte goed kunnen opvangen. Vlaanderen,
de provincie en de gemeenten pakken dit samen aan. "Zo kan de vallei van de Kleine Nete volwaardig uitgroeien tot een aantrekkelijk en herkenbaar gebied waar verschillende functies elkaar vooral versterken."
Antwerps gouverneur Cathy Berx kreeg in 2012 van de Vlaamse regering de opdracht om de verschillende
projecten van de Vlaamse overheid in de vallei van de Kleine Nete te coördineren. Sindsdien overleggen de
verschillende besturen en de natuur- en landbouworganisaties met elkaar in de opvolgingscommissie Kleine
Nete. De ondertekening van de intentieverklaring Kleine Nete vond maandagmiddag plaats in de kasteelhoeve van Grobbendonk, centraal in het gebied Graafweide-Schupleer, één van de focusgebieden in de
vallei. In dit gebied wordt gewerkt aan een herbestemming om een natuurkern van ongeveer 150 hectare te
realiseren.
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2.5.

Nieuwsblad

Datum:

27/06/2017

Bron:

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170626_02943670

Auteur:

Marc Helsen

Titel:

Herinrichting vallei om meer intense regenbuien en langere periodes van droogte goed
op te vangen
De ‘Neet’ wordt leidraad voor Kempens Landschap

Minister Schauvliege tekent de ‘historische intentieverklaring’ Het domein van de oude kasteelhoeve van de
familie d’Ursel wordt toegankelijk natuurgebied.
De vallei van de Kleine Nete is in één klap 100 hactare natuurgebied rijker: Natuurpunt koopt het privédomein van de familie D’Ursel dat aansluit op het natuurgebied Graafweide-Schupleer in Vorselaar. Natuurpunt
zal het gebied openstellen voor het publiek.
‘Historisch’ noemde Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) gisteren de ondertekening van een intentieverklaring tussen het Vlaamse Gewest, de provincie Antwerpen en …
(enkel voor abonnees).

2.6.

Het Laatste Nieuws

Datum:

27/06/2017

Bron:

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-grobbendonk/natuurgebied-schupleer-wordt-100-hectaregroter-a3193179/

Auteur:

DVGT

Titel:

Natuurgebied Schupleer wordt 100 hectare groter
De aankoop werd bekendgemaakt op de Netedag, die
plaatsvond op het domein van de familie d'Ursel. - Foto
Vanderveken
Natuurpunt heeft 100 hectare natuur gekocht van de
familie d'Ursel, een domein dat mooi aansluit op het
natuurgebied Schupleer in Vorselaar. Op die manier
wordt het aaneengesloten natuurgebied in de vallei van
Nete en Aa nog groter en maakt diversiteit nog meer
kansen. "We zullen dit ook zo snel mogelijk openstellen
voor wandelaars", klinkt het.
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Van 45 hectare gaat natuurgebied Schupleer nu plots naar bijna 150 hectare, wat betekent dat wandelaars
binnen afzienbare tijd van aan het station in Herentals tot in Zandhoven kunnen wandelen. De aankoop is
voor Natuurpunt een prachtige aanvulling op de toekomstplannen die ze hebben met de natuur in de vallei
van de Nete en Aa.
"We hopen op termijn ook verdwenen soorten als de nachtegaal en de otter aan te trekken", bevestigt Dirk
Willems van Natuurpunt Nete en Aa. "Om al onze natuurbeheersplannen tot een goed einde te brengen,
hebben we ook samenwerkingen opgestart met de landbouwers in de regio en die percelen in gebruik hebben. Zo ook met de kinderen van scoutsgroep de Bosvogels, die mogen blijven. Ze zullen zelfs hun steentje
kunnen bijdragen."
De aankoop van de 100 hectare werd bekendgemaakt op de Netedag. Natuurpunt kreeg daarbij steun van
de Vlaamse overheid en de gemeente Grobbendonk. (DVGT)

2.7.

Radio Frekwent

Datum:

27/06/2017

Bron:

http://www.frekwent.be/provincie/29-provincie/1871-na-jarenlang-getouwtrek-wordtintentieverklaring-kleine-nete-ondertekend

Auteur:

Edwin Mariën

Titel:

Na jarenlang getouwtrek wordt intentieverklaring Kleine Nete ondertekend

GROBBENDONK – Tijdens de Netedag in Grobbendonk ondertekenden vertegenwoordigers van het
Vlaams gewest, de provincie Antwerpen en de gemeenten langs de Kleine Nete tussen Kasterlee en Lier
een intentieverklaring. Hierdoor zetten de besturen, samen met organisaties zoals Boerenbond, Natuurpunt,
het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en de vzw Kempens Landschap, hun schouders onder een
gebiedsgericht toekomstproject voor de vallei van de Kleine Nete.
In 2012 kreeg gouverneur Cathy Berx van de Vlaamse regering de opdracht om de verschillende projecten
van de Vlaamse overheid in de vallei van de Kleine Nete te coördineren. ‘Toen de toenmalige minister Muyters (N-VA) mij op 20 juni 2012 vroeg om als bemiddelaar op te treden in dit dossier wist ik niet meteen waar
ik aan begon. Nu, vijf jaar later, hebben we heel wat stappen gezet. Sindsdien bundelen de verschillende
besturen en de natuur- en landbouworganisaties de krachten in de Opvolgingscommissie Kleine Nete. Een
volgehouden goede afstemming van alle Vlaamse projecten, is de hoofdopdracht van de Opvolgingscommissie. Niet minder belangrijk zijn de vele constructieve gesprekken die we hebben gevoerd met landbouwers.’ Hoeft het gezegd dat zij niet meteen stonden te springen om hun landbouwgrond te laten omvormen
naar een natuur- en belevingsgebied.
Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V): ‘De vallei van de Kleine Nete is een belangrijke openruimtestructuur voor Vlaanderen. Het gebied staat voor zeer grote uitdagingen. Gelukkig zijn de kansen navenant. De
vallei ligt in een dicht bevolkt gebied met een sterk verspreide bebouwing. Bijgevolg is de open ruimte erg
gefragmenteerd en staat ze onder druk. Verstedelijkingsprocessen versnipperden landbouw-, natuur- en
bosgebieden sterk. Zo wordt het steeds moeilijker om essentiële openruimtefuncties zoals voedselproductie,
waterberging, klimaatregulatie en het behoud van biodiversiteit goed samen te laten functioneren.’ Ward
Kennes (CD&V), burgemeester van Kasterlee: ‘De problematiek rond de Kleine Nete gaat heel ver terug. Ik
herinner mij dat mijn eerste opdracht als burgemeester, in 2005, eruit bestond maatregelen te nemen om de
dijken te versterken. De landbouwsector was zeer verontrust. Wij, als plaatselijk bestuur, vangen daarvan de
eerste signalen op. Nu ben ik blij dat we met diverse partijen een coproductie kunnen opzetten om één van
de mooiste watergebieden van Vlaanderen een toekomst te geven.’
Om de effecten van klimaatverstoring op te vangen engageren de partners zich voor een veerkrachtig valleisysteem. Samen willen ze het landschap zo inrichten dat de natuur- en landbouwgebieden tegen een stootje
kunnen, en schokken zoals meer intense regenbuien en langere periodes van droogte goed kunnen opvangen. Zo kan de vallei volwaardig uitgroeien tot een aantrekkelijk en herkenbaar gebied. De ondertekening
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vond plaats in de kasteelhoeve van Grobbendonk, centraal in het gebied Graafweide-Schupleer, één van de
focusgebieden in de vallei. In dit gebied wordt gewerkt aan een herbestemming om een natuurkern van circa
150 hectare te realiseren. In functie hiervan kochten de Vlaamse Landmaatschappij en Natuurpunt meer dan
100 hectare gronden van de familie d’Ursel. De komende jaren wordt verder gewerkt aan de uitbouw van
een prachtig gebied waar natuur, landbouw, erfgoed, water, landschap en recreatie hand in hand zullen
gaan. Vraag is natuurlijk of en hoe vlug dit zal worden gerealiseerd. Actiegroepen als ‘Neen aan ontbossing
voor roerdomp’ (een reigerachtige vogel) zullen zich zomaar niet laten doen.
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