‘Levend Netwerk’ sleept publieksprijs ‘mijn groen idee’ in de wacht
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Het Agentschap voor Natuur en Bos reikt vandaag de publieksprijs van ‘mijn groen idee’ uit. Een jaar lang
konden burgers via www.mijngroenidee.be een creatief idee indienen voor groenere steden en gemeenten
in Vlaanderen.
Dirk Cleiren kon met zijn idee ‘Levend Netwerk’ de meeste stemmen achter zijn naam schrijven.
Waarover gaat Levend Netwerk?
Het is al lang gekend dat als je eilandjes natuur met elkaar verbindt, dit niet alleen zorgt voor meer diersoorten
en planten in die gebieden, maar ook voor gezondere populaties. Uitwisseling tussen gebieden gaat immers
inteelt tegen.
In Antwerpen heb je vooral heel veel stad en hier en daar een stukje groen. Groen is belangrijk voor de
leefkwaliteit van een stad. Door de stukken groen met elkaar te verbinden kan je ze ‘oppimpen’ tot festijnen
van biodiversiteit.
Het beleid van de overheid heeft dit idee al lang omarmd en voert het hier en daar uit, ondermeer in Lommel
waar het groen van bedrijventerreinen belangrijke natuurgebieden met elkaar verbindt.
Wat stelt Levend Netwerk concreet voor?
In het idee van het Levend Netwerk zit een plan met 40 concrete voorstellen waardoor alle natuurgebieden van
het Antwerpse met elkaar in verbinding staan. Het lijkt op het eerste gezicht een indrukwekkend werk, want
het totale netwerk bestaat uit 106 kilometer natuurverbindingen in de stadsrand rond de kern van Antwerpen.
Nochtans is een groot deel van het netwerk met relatief kleine ingrepen mogelijk. Met aangepast onderhoud
van wegbermen, spoorbermen en waterlopen geraken we al een eind, op voorwaarde ze te combineren met
de aanleg van buizen onder wegen en draadafspanningen, zodat kleine dieren zoals wezel en egel veilig kunnen
“oversteken”. Voor grotere dieren zoals ree, zijn andere maatregelen nodig. Via Levend Netwerk worden
eigenaars en beheerders warm gemaakt om het idee te omarmen. Overheden en verenigingen helpen bij de
realisatie. In het Antwerpse worden bovendien continu wegen heraangelegd en nieuwe infrastructuur gepland.
Waar dit overlapt met het Levend Netwerk, kunnen natuurverbindingen makkelijk meegenomen worden in het
ontwerp, zonder dat dit tot grote meerkosten leidt.
Wie is Levend Netwerk?
Levend Netwerk is nu nog een idee van Antwerpenaar Dirk Cleiren, ingediend in de oproep “mijn groen idee”
van het Agentschap voor Natuur en Bos. Het idee kan momenteel op veel bijval rekenen bij diverse overheden
en bij natuur- en milieuorganisaties, de publiekprijs is daarvan een mooi bewijs. De ambitie van Levend
Netwerk is om uit te groeien tot een netwerk van lokale initiatieven en mensen die mekaar helpen in de
realisatie van wat op termijn het grote netwerk van verbonden natuur moet vormen.
Deze publiekprijs gaat Levend Netwerk zonder twijfel een vliegende start geven: er zijn heel wat organisaties,
grondeigenaars en terreinbeheerders die zich bij dit winnend initiatief kunnen aansluiten.

Van waar komt de mosterd?
In zijn vrije tijd als natuurfotograaf kent initiatiefnemer Dirk Cleiren het plezier om rond te wandelen in
soortenrijke natuurgebiedjes en er op ontdekking te gaan. Natuur op zich heeft een recreatieve waarde, niet
alleen voor de natuurfreak maar er zijn genoeg mensen die vinden dat een beetje ‘wilde natuur’ het leven in de
stad en standsrand aangenamer maakt. Natuurverbindingen maken van het (voor)stedelijk groen iets meer
‘wilde natuur’.
Dirk Cleiren heeft vanuit zijn job al praktijkervaring opgedaan rond het realiseren van natuurverbindingen op
bedrijventerreinen. Bij de provinciale ontwikkelingsmaatschappij moet hij oude industriegebieden
herontwikkelen en daarbij gaat het vaak over de aanleg van wegen, waterbuffers en groenbuffers. In enkele
pilootprojecten worden er samen met de bedrijven ook natuurverbindingen gebouwd. Hierdoor is de kennis
beschikbaar over hoe je ecologische verbindingen ontwerpt, bouwt en beheert.
Het idee Levend Netwerk is een spin-off van het stedelijk initiatief Stadslab 2050, een laboratorium dat de
omslag naar een duurzame stad wil maken.

Meer informatie over alle voorstellen en projecten vind je op www.mijngroenidee.be
Op de www.levendnetwerk.net is al een aanzet terug te vinden met zicht op het totaal van het Levend
Netwerk. Net als het netwerk van mensen, organisaties en projecten zal aangroeien, wordt de info op de
website stelselmatig verder uitgebouwd.
Een voorbeeld hoe het netwerk concreet kan gemaakt worden voor specifieke soorten, toegepast op een
veeleisende soort, ree, is terug te vinden op: www.levendnetwerk.net/ree
Contactpersoon: Dirk Cleiren, info@levendnetwerk.net of 0472 43 67 60

