Demir voorziet subsidie voor preventie everzw nschade
1 SEPTEMBER 2020

Het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid lanceert een nieuwe projectsubsidie voor
initiatieven die b dragen aan de preventie van everzw nschade. Voor de projectoproep, die focust op collectieve
en ruimtel k relevante voorstellen, wordt 150.000 euro voorzien. De oproep kadert in een breder plan van Vlaams
minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) rond het beheer van de everzw nenpopulatie.
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Het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid lanceert een nieuwe projectsubsidie voor initiatieven die b dragen
aan de preventie van everzw nschade. Voor de projectoproep, die focust op collectieve en ruimtel k relevante voorstellen, wordt
150.000 euro voorzien. De oproep kadert in een breder plan van Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) rond het beheer
van de everzw nenpopulatie.
Met de nieuwe projectsubsidie wil Natuur en Bos samenwerkingsprojecten rond preventieve maatregelen stimuleren. Dat kan
gaan om de plaatsing van rasters aan de randen van een woonzone, wildroosters, inrichting van natuur, alternatieven om
preventief de everzw npopulatie te sturen, of de plaatsing van waarschuwingsborden.
Projecten die in aanmerking komen voor een subsidie, moeten duidel k getuigen van een gemeenschappel ke aanpak. Zo moeten
verschillende actoren samenwerken b de uitrol van de projecten, waarb ze een breed gedragen oplossing voorleggen voor het
samenleven met everzw nen op lange term n. Particulieren of individuele bedr ven komen niet in aanmerking voor een subsidie.
De aanvragen moeten ten laatste op 15 oktober ingediend worden.
Bovendien moet het voor te leggen ruimtel k plan een aanpak op niveau van everzw npopulatie bevatten, zowel op korte als op
lange term n. Een jury die bestaat uit vertegenwoordigers van de landbouw-, jacht- en natuursector, Natuur en Bos en het
Instituut voor Natuur -en Bosonderzoek (INBO) zal de projecten beoordelen.
"Het steeds groeiende aantal everzw nen zorgt voor veel schade aan tuinen en landbouwgebieden, en ze z n ook een gevaar z n
voor het wegverkeer. De subsidie voor preventieve maatregelen is een eerste maatregel die kadert in een breder plan voor het
beheer van de everzw nen", zegt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA), die in de loop van september zal
communiceren over de toekomstige aanpak van everzw nen.
Bron: Belga

VILT vzw

Koning Albert II Laan 35
1000 Brussel
Belgium

Contact

T • 02 552 81 91

M • info@vilt.be

Volg ons op:

screenreader.visit us on our facebook page: https://www.facebook.com/vilt.nieuws/
screenreader.visit us on our twitter page: https://twitter.com/vilt_nieuws
screenreader.visit us on our linkedin page: https://www.linkedin.com/company/vilt-vzw/

© 2021 VILT vzw, all rights reserved

Webdesign by Code d'Or

