
Plan Steenuil aan het werk

PLAN STEENUIL Enkele voorbeelden van acties.

Werk maken van 
natuurverbindingen in 
Liedekerke & Ternat

www.plansteenuil.be 
info@plansteenuil.be

Stap vanuit je achterdeur recht de natuur in met 
vrolijk fladderende vlinders, kleurrijke bloesems, 
fluitende vogels of geniet van een wandeling in 
het gezelschap van een steenuil. 

Plan Steenuil wil samen met jou en partners uit 
Liedekerke en Ternat natuur- en landschapsacties 
realiseren: bosuitbreiding en aanleg van kleine 
landschapselementen (KLE’s) zoals hagen, poelen 
of boomgaarden. Doe mee in je eigen tuin of 
weiland en word landschapsbouwer! 

We helpen je graag met inspirerende tips, con-
creet advies, praktische cursussen en, onder 
voorwaarden, subsidies om een landschapsbou-
wer te worden.

Zin om zelf aan de slag te gaan?

Samen met inwoners tekenen we 
plannen uit en begeleiden we de 
aanleg van boomgaarden, houtkan-
ten of poelen. Op een perceel bij de 
begraafplaats van Wambeek hebben 
we een weiland ingericht voor biodi-
versiteit. De gemeenten zorgen voor 
groenere begraafplaatsen en meer 
natuur in de geboorteboomgaarden.

Samenaankoop plantgoed en hulp bij knotten
Als inwoner 
van Liedeker-
ke en Ternat 
kan je via de 
samenaan-
koopactie 
jaarlijks 
kwalitatief 
plantgoed 
voor boom-
gaarden, hagen … aankopen aan een goede prijs.
Alle info op www.behaagjetuin.be. Heb je hulp nodig 
om je knotbomen geknot te krijgen? Doe beroep op de 
helpende handen van het knotteam. 
www.pajot-zenne.be/knotteam (Liedekerke) en 
www.ternat.be/knotternat (Ternat). 

Genieten van de natuur

Natuurinrichtingen

Op de grens van Liedekerke en 
Ternat hebben we een totem-
paal geplaatst met een steenuil 
en kamsalamander. In beide 
gemeenten staan ook een aantal 
rustbanken, gemaakt van hout 
uit Liedekerkebos-Hertigembos. 
Van aan de voormalige civiele 
bescherming start een nieuwe 
toegangsweg tot het bos.

DOE 
MEE!
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Plan Steenuil wil samen met jou en andere inwoners, 
verenigingen en landbouwers aan de slag voor bos- en
natuuruitbreiding, herstel van boomgaarden en 
knotbomen, poelen... Iedereen kan meedoen want 
elke tuin, buurt of weiland kan nog groener en na-
tuurlijker ingericht worden. Gemeenten Liedekerke en 
Ternat, Regionaal Landschap Pajott enland & Zenneval-
lei, Natuurpunt Liedekerke, Natuurpunt Ternat en de 
Vlaamse overheid (ANB) bundelen 
de krachten voor meer natuur en natuurverbinding. 
Onze mascott e is de steenuil, maar we zett en ons ook 
graag in voor andere soorten zoals de eikelmuis, vleer-
muis, hazelworm en kamsalamander. Iedereen zal 
mee genieten van meer toegankelijke natuur, bossen 
en speelgroen.

Steenuilen (Athene Noctua) zijn typische dieren 
van bij ons. Nergens anders ter wereld komen 
deze koddige kleine uiltjes in dezelfde dichtheid 
voor dan in regio Pajott enland – Vlaamse Arden-
nen. Ook in Liedekerke en Ternat kan je ze nog 
zien of horen. Onze regio heeft  dus een belang-
rijke verantwoordelijkheid voor deze Koester-
buur. Steenuilen zijn echte ambassadeurs van 
het landschap. Ze voelen zich namelijk op hun 
best in een kleinschalig landbouwlandschap met 
veel oude knotbomen, boomgaarden, grasland 
en ruigtes langs de velden. Het is een kwetsbare 
soort die veel vertelt over de kwaliteit van ons 
landschap. 

Een steenuil?

Een  steenuil gezien? 
Laat het ons weten via  info@plansteenuil.be

Visiekaart Plan Steenuil
We werken samen met inwoners en verenigingen 
aan meer natuur en natuurverbinding in en rond 
bossen, tuinen, buurten, weilanden… 
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