Actueel

Overal is plaats
voor biodiversiteit
Overal kan je acties ondernemen om de biodiversiteit te beschermen: in de stad, het park,
natuurgebieden of jouw tuin. Loop even mee door onze gemeente en laat je verwonderen
door de rijke natuur die zich hier schuilhoudt.
Tekst: Annelore Nys, tekening: Michael Vincent
1 Natuurgebieden
Onze natuurgebieden zijn een laatste toevluchtsoord voor
veel zeldzame soorten. Zij zijn als het ware de schatkamers
van de Vlaamse biodiversiteit.
2 Kerktoren
Helemaal boven in de nok van de kerktoren broedt een koppel
kerkuilen. De gemeente en Natuurpunt helpen de kerkuil door
het plaatsen van speciale nestkasten in de kerk.

12

3 Tuin
Ook in de tuin kan je heel wat doen om de biodiversiteit te
beschermen. Gebruik geen pesticiden, kies voor streekeigen
planten, een bloemenweide, laat een stapel takken liggen,
composteer je eigen tuinafval, …
4 Poel
Net naast het natuurgebied vind je een ecologische poel. De
gemeente legde deze poel speciaal aan voor de zeldzame
kamsalamander en andere amfibieën.
5 Kunstnesten voor huis- en boerenzwaluw
De gemeente deelt gratis kunstnesten uit voor zwaluwen.
Zwaluwen zijn traditioneel koloniebroeders, ideaal dus om
deze actie op wijkniveau aan te pakken.
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6 Zolder
Op de zolder van de plaatselijke bibliotheek zit een kolonie
dwergvleermuizen. Bij de bouw van dit perfect geïsoleerde
passiefhuis, werd rekening gehouden met de vleermuizen. In
de muur zitten holtes en spleten waar deze vliegende zoogdieren een schuilplaats vinden.
7 Landbouwgebied
Ook in landbouwgebied kan heel wat gebeuren voor biodiversiteit. Om de paar jaar knot boer Wilfried de oude knotwilgenrij. Dit is een schuilplaats voor tal van dieren. Zo vind je
in één van de bomen broedende steenuiltjes.
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8 Insectenvriendelijke graslanden en wegbermen
De gemeente wil dit grasveld en de wegbermen ecologisch
beheren. Ze stelde een beheerplan op en zal een strikt
maaibeheer volgen en geen pesticiden gebruiken. De lokale
Natuurpuntafdeling zal instaan voor een jaarlijkse inventarisatie van de fauna en flora. Een ecologisch beheerd grasveld of
wegberm is bovendien niet alleen goed voor de natuur, het is
ook een lust voor het oog.

Meer acties voor lokale biodiversiteit vind je op
www.natuurpunt.be/lokalebiodiversiteit.
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Actueel
9 Trage weg
Onverharde trage wegen en de hagen en knotwilgen erlangs zijn een
leefgebied voor heel wat planten en dieren. Bovendien hebben deze
landschapselementen een belangrijke verbindingsfunctie, ook voor
de natuur.
10 Groendak
Stien en Rik verbouwden onlangs hun woning. Op de nieuwe aanbouw
plaatsten ze een groendak. Vanuit hun slaapkamerraam kijken ze uit
op een aangenaam stukje groen. In de zomer zoemen er heel wat
insecten. De gemeente beloonde hun werk met een mooie premie.
11 Geveltuintje
De gemeente organiseert jaarlijks een bebloemingswedstrijd. Een
van de categorieën is geveltuintjes met inheemse beplanting. De

gemeente stimuleert haar inwoners door een premie te geven voor
de aankoop van plantmateriaal.
12 Hernieuwbare energie
De biodiversiteit heeft zwaar te lijden onder milieuvervuiling en klimaatverandering. Overschakelen op groene energie is ook voor het behoud
van onze soortenrijkdom van vitaal belang.
13 Waterloop
De waterloop die door de dorpskern loopt, ligt er momenteel troosteloos bij. Enkele rioleringsbuizen komen nog rechtstreeks in de grachten uit en de oevers zijn erg erosiegevoelig. Om dit te verhelpen heeft
de gemeente een plan klaarliggen. Ze zal alle huizen aansluiten op
het rioleringsnetwerk en de oevers laten begroeien. Ook hier zal men
werken met een gefaseerd maaibeheer.
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