Charter voor biodiversiteit
tussen

Gemeente en Natuurpunt Asse

Lokaal Actieplan (LAP)

1. Soortenbescherming
Deelname aan de provinciale biodiversiteitcampagne 'Je hebt meer buren dan je denkt'.
Uitwerken maatregelen in de leefgebieden waarin de koestersoorten van Asse voorkomen.
2. Natuur in je tuin
De gemeente stimuleert de aanplant van streekeigen plantgoed op privé- en
bedrijfsterreinen, alsook de afbouw van het gebruik van herbiciden en pesticiden. De
gemeente informeert zijn inwoners over de inrichting van natuurvriendelijke tuinen, ism
Natuurpunt en Velt. O.a. kandidaat-bouwers krijgen een informatiepakket met
aanbevelingen hierover.
3. Natuur in het openbaar domein
De gemeente wil een voortrekker zijn op het gebied van het behoud van biodiversiteit.
De gemeente geeft hierbij het goede voorbeeld door systematische aanplanting op de
gemeentelijke terreinen. Zij vermindert het gebruik van herbiciden en pesticiden, en gebruikt
uitsluitend streekeigen soorten of plantenmaterialen op openbare domeinen in bezit van de
gemeente en/of OCMW. Een lijst van de terreinen die hiervoor in aanmerking komen wordt
opgemaakt.
4. Verwerving van ecologisch waardevolle gronden
Naast het reeds lopende restfinancieringssysteem engageert de gemeente zich om, bij
opportuniteiten tot aankoop van ecologisch waardevol gebied, samen met de
natuurverenigingen te zoeken naar de meest gunstige financiële formule waarbij het
uiteindelijk doel is via eigendomsoverdracht, huur of concessie, het beheer van die gebieden
aan die natuurvereniging toe te vertrouwen. De gemeente voorziet daartoe de nodige
budgetten.
5. Natuur en communicatie
De gemeente voorziet op haar webstek een ‘biodiversiteitpagina’ met input van de
plaatselijke Natuurpunt-afdeling.
6. Bermbeheer
Uitbreiden van het ecologisch bermbeheer en actualisering van het bermbeheerplan i.s.m.
Econet. Het belang van de kleine landschapselementen (KLE's) wordt beklemtoond.

7. Gebiedsgerichte projecten
Hier werden drie projecten weerhouden:
Oude steenbakkerij
Erfgoedproject.
De site is historisch belangrijk als stukje industriële archeologie en
heeft potenties voor biodiversiteit en als stiltegebied.
Een totaalproject waarin alle landschappelijke actoren hun inbreng
hebben is hier aangewezen.
KMO en natuur

Boekfos

Het Researchpark in Zellik heeft zich ontwikkeld tot een gebied
met hoge botanische waarde en met potenties voor amfibieën en
reptielen. De gemeente zal zich samen met Natuurpunt inzetten
voor het behoud van deze natuurwaarden binnen een
bedrijfslandschap.
Reeds door de gemeente weerhouden project dat zou kunnen
geplaatst worden in een context van 'Natuur en wonen'.

8.Trage wegen
Verder uitvoeren van het trage wegenplan met uitbreiding van acties rond ecologisch beheer,
controle en inrichting.
9. Oprichting van een werkgroep biodiversiteit
Doel is een systematisch overleg te kunnen bereiken tussen Natuurpunt, gemeente en
andere actoren inzake acties rond biodiversiteit.
Binnen deze werkgroep zou ook de integratie passen van de eertijds ikv GNOP gemaakte
afspraken. Tenslotte is het ook de plaats waar vanuit Natuurpunt een insteek kan gebeuren
in het Milieubeleidsplan van de gemeente.

