Charter
«Réseau Nature»
Kandidatuursdossier
Oktober 2010
Wenst u van uw tuin of terrein een
natuurparadijs te maken ?
Sluit dan aan bij Réseau Nature !
Gefeliciteerd met deze eerste stap voor een actieve deelname aan het groen en
blauw Netwerk van Wallonië en Brussel ! Elke plek, groot of klein, kan een rol
spelen in de bescherming van fauna en flora. Onze campagne wil dieren en planten
beschermen door een netwerk van kleine en grotere ecologisch waardevolle
gebieden te erkennen via de toekenning van een label.

«Réseau Nature», één voor allen en allen voor één !
Réseau Nature heeft u nodig ! Natagora ondersteunt initiatieven van gemeenten, landbouwers, bedrijven, scholen en
particulieren !
Een label, hoe dan ?
Twee delen moeten per post opgestuurd worden : een gemotiveerd kandidatuursdossier waarin u uw terrein beschrijft
en het Charter dat u ondertekend.
Het kandidatuursdossier stelt u in staat om een eerste overzicht te krijgen en om latere ingrepen te plannen. Indien uw
dossier weerhouden wordt, dan wordt u verwittigd van uw engagement in « Réseau Nature ».
Na een periode van één jaar verwacht Natagora een kort rapport van de stand van zaken (met enkele foto’s). Op basis
hiervan wordt het label « Réseau Nature » al dan niet toegekend. Natagora bezoekt enkele terreinen om het naleven van
het genomen engagement te garanderen. Indien dit niet het geval is, wordt het label onmiddellijk ingetrokken.
Er zijn 5 verplichte ingrepen die vanaf ondertekening moeten ondernomen worden, maar andere acties (nestkasten
plaatsen, een poel graven, inheemse struiken en bomen aanplanten…) kunnen op eigen ritme uitgevoerd worden.
Als lid van « Réseau Nature » kan u een beroep doen op het nodige informatiemateriaal van Natagora. Informatie- en
beheersfiches kunnen op www.reseau-nature.be (in het frans) en www.natureaujardin.be gedownload worden.
Leden kunnen via een interactief Google plan en een online agenda hun acties bekend maken en informatie uitwisselen.
Natuurconsultants kunnen u bijstaan door een bezoek aan uw terrein en door een beheersplan op te stellen (tarieven
zijn beschikbaar op www.reseau-nature.be).

Het huidige Charter is gebaseerd op dat van de campagne «Natuur in de Tuin » georganiseerd door
Nagora in Brussel met de financiële steun van Leefmilieu Brussel en van de Minister van Leefmilieu
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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Kandidatuursdossier
Mijn gegevens
Ik neem deel als :
o

Particulier

o
o
o

Gemeente
Bedrijf
School

Indien u één van deze 4 aankruist, vul dan verder aan.

Naam bedijf/gemeente/school : ………………………………………………………..
Adres : ……………………………………………………………………………...
Verantwoordelijke persoon voor « Réseau Nature » : ………………………………..
……………………………….
Functie binnen deze structuur : ………………………………………………………….

M. o

Mevr. o

Naam …………………………………...Voornaam :……..…………..……………………….
Geboortedatum :………………………………..
Lid van Natagora : ja o

nee o

Straat :………………………………………………...………Nr :………:……Bus:..........
Postcode :………….. Gemeente :…………….…………………………………………….
Tel. privé :……/……………………… Tel. kantoor : ……/……………………………….
GSM : ………/………………………… email :…………………………………………..
o Ik aanvaard om vermeld te worden als deelnemer aan « Réseau Nature » op de website van Natagora.
Natagora verbindt er zich toe om deze gegevens niet te gebruiken voor commerciële
doeleinden.
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Mijn terrein
Adres van het terrein (indien verschillend van het adres hierboven)
Straat :…………………………………………………………Nr :………Bus:……………
Postcode :………….. Gemeente :…………….…………………………………………........
Ik ben : eigenaar o mede-eigenaar o huurder o medehuurder o van het terrein
Oppervlakte van het terrein (zonder gebouwen) ……… m2
Oppervlakte van de zone Réseau Nature ……… m2
Ik aanvaard dat mijn terrein aangeduid wordt op het Google-plan van de website Réseau Nature.
Indien ik dit niet wens, dan contacteer ik de coördinator.
Ik aanvaard dat mijn gegevens (naam, voornaam, adres, telefoon, email, terreinoppervlakte, milieutypes)
aangeduid worden op het Google-plan.
Indien ik dit niet wens, dan contacteer ik de coördinator.
Bezoeken:
o ik aanvaard geen bezoeken
o ik aanvaard enkel bezoeken op aanvraag
o ik aanvaard enkel bezoeken in het kader van activiteiten van Natagora

Hoe kwam ik iets te weten over « Réseau Nature » ?
o
o
o
o
o

van horen spreken
Website Natagora
Stands / evenementen Natagora
Activiteit van Natagora
Publicatie Natagora ( welke ?…………………..………………. )

o

Andere (welke ? …………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………….…
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Milieutypes op mijn terrein :
Informatie die zal terug te vinden zijn op www.reseau-nature.be
Vochtige zone
O Een poel of vijver
o Een rietkraag

Grasland
o Gemaaid grasland
(met bloemperken, lage
struiken, sierheesters)

o Een waterloop
o Een veenland
o Een moeras
(vochtig terrein,
regelmatig onder
water)
o Een vochtig grasland
(zegge, riet…)

Bos

Andere milieu’s
o Een boomgaard
o hoogstam
o laagstam
o Struikgewas (braam,

o Bloemrijke grasperken

kleine struiken…)

o tuinbouw
o Een bos
o inheems

o loofbomen

o een inheemse haag

o Een compost

op leisteen…)
die om de……..keer snoei

-.......................................
- .......................................
-.......................................
- .......................................

o Een weiland/
braakliggende grond
- .......................................
- .......................................
o Maailand (………. keer
per jaar gemaaid)
.
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o Stapel dood hout of
dode bladeren
o Een stenen muur

o Een bomenrij
o Een weiland / een
braakliggend weiland
(bv. Industrieel terrein,
niet gemaaid)

o tuinbouwvariëteiten

o naaldbomen
o gemengd

(grasland op kalkbodem,

o Een strook met
akkerbloemen

o Een muur met
klimplanten
o inheemse soorten

o Eén of meerdere
nestkasten voor :
o vogels
o insecten
o andere

o gemengd
o Een kalkgrasland

o Een moestuin
o gebruik
chemische producten
o geen gebruik
chemische producten

o Knotbomen
o Een afgestorven boom

o Een akker of andere
grond
o Heideland
o Rots of steengroeve
o Andere (preciseer) :

Verplichte schets van mijn terrein :
Indien mogelijk : met foto’s.

Opmerkingen (soortenlijst, eventuele problemen) :
Aan de achterkant indien te lange tekst.
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JA, ik onderteken HET CHARTER « Réseau Nature »
En ik engageer me voor een periode van 3 jaar om de 5 basisprincipes van « Réseau Nature »
te respecteren.
A. Vijf verplichte basisprincipes !
1. Ik engageer me om geen menselijke activiteiten te ontwikkelen die natuurlijke milieu’s
kunnen schaden.
Menselijke activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de natuurlijke milieu’s zijn niet toegelaten op de terreinen die deel
uitmaken van « Réseau Nature ». Deze maatregel sluit verkaveling en industriële activiteiten uit.
Sluikstorten,ongecontroleerde afstroming van afvalwater, drooglegging van vochtige gebieden (drainage)… stemmen
niet overeen met de doelstellingen van « Réseau Nature ».
Deze maatregel sluit kleine aanpassingen niet uit (informatieborden plaatsen, boomhut…).
2. Ik engageer me om exotische soorten niet te laten woekeren.
Exotische soorten zijn de tweede reden tot verdwijnen van biodiversiteit op onze planeet. Voor een lijst van exotische
soorten, surf naar www.reseau-nature.be. Terreinen die exotische woekerplanten bevatten, kunnen aansluiten bij «
Réseau Nature », maar de eigenaar of gebruiker verbindt er zich toe om deze soorten te beperken en te verwijderen.
3. Ik engageer me om op mijn terrein de voorkeur te geven aan inheemse planten die in het
wild groeien in mijn streek .
Deze planten zijn beter afgestemd op het klimaat en op lokale bodemtypes. Ze zijn bijgevolg sterker dan bepaalde
geteelde planten. Ze zijn samen met de fauna geëvolueerd en bieden voedsel en onderdak aan tal van insecten en
vogels. Deze fauna zorgt voor bestuiving en verspreiding van zaadjes. Regionale groenten en fruitbomen krijgen hun
juiste plaats.
4. Ik engageer me om de spontaneïteit van het wilde leven te eerbiedigen.
De eigenaar of gebruiker laat de natuur haar gang gaan. Hij geeft de voorkeur aan planten die spontaan groeien. Het
heeft geen nut om dieren aan te voeren, die komen vanzelf wel. Invoeren van tuinhulpjes zoals lieveheersbeestjes of
zweefvliegen is wel toegestaan.
5. Ik engageer me om geen chemische verdelgers of meststoffen te gebruiken.
Landbouwers verminderen hun gebruik van pesticiden, maar particulieren gaan meer en meer pesticiden gebruiken in
hun tuin. Deze producten laten dikwijls giftige bestanddelen achter in de natuur en ze verstoren het natuurlijk
evenwicht. Indien een ingreep echt nodig is, dan kiest men best voor een manuele interventie of voor biologische
producten.
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B. Vrijwillige ingrepen
De 5 basisprincipes kunnen voordelig aangevuld worden door de realisatie van een aantal verder uitgewerkte acties.
Deze vrijwillige ingrepen raden wij ten sterkste aan voor de bevordering van de biodiversiteit. De toepassing van de
verplichte maatregelen beschermt de terreinen tegen directe vernieling, maar zijn niet voldoende om ecologisch
interessante biotopen te restaureren. Natagora geeft professionele ondersteuning voor de restauratie van een
hoogstamboomgaard, het beheer van een bosrand, van een weiland… Indien er iets misloopt met de realisatie
betekent dit geen uitsluiting uit « Réseau Nature ».
Wij nodigen u uit om onderstaande tabel in te vullen met www.reseau-nature.be als inspiratiebron.
Het principe is eenvoudig ! Maak een lijst op van de ingrepen die u wil uitvoeren om de situatie te verbeteren.

Vrijwillige ingrepen
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C. Opvolging van het project, uitsluitingsprocedure en herinschrijving bij einde
contract
Bij ondertekening van het Charter ga ik ermee akkoord dat Natagora het exclusieve recht heeft om mijn terrein uit te
sluiten uit « Réseau Nature » indien ik mijn engagement niet naleef.
Er bestaan 3 procedures om het naleven van de basisprincipes te controleren en het succes van de ingrepen te staven.
1. Er zullen af en toe bezoeken afgelegd worden (altijd op afspraak !) aan enkele terreinen. De frekwentie van deze
bezoeken zullen afhangen van het aantal deelnemers, de oppervlakte van de terreinen ingeschreven bij
Réseau Nature, de beschikbaarheid van het personeel van Natagora, de ecologische waarde van de terreinen…
2. Inschrijvingsformulieren voor verderzetting van het project zullen ter beschikking staan van de deelnemers op de
website. Deze moeten jaarlijks ingevuld en teruggestuurd worden aan Natagora tegen het einde van het jaar
(december).
3. Natagora stelt betaalde bezoeken voor aan de deelnemers om het succes van hun ingrepen te evalueren en om een
beheerplan op te maken.
Uitsluitingsprocedure: voor meer informatie over de uitsluitingsprocedure : www.reseau-nature.be

D. Officialisering van het Charter
Naam : ……………………………………………………………………………
Voornaam : …………………………………………………………………………
Opgemaakt te : ………………………………. op ………………………………………
Handtekening,
o Ik vraag aan Natagora om me te contacteren voor een expertise van mijn terrein aan volgend tarief (zie tarieven op
www.reseau-nature.be)
Het label « Réseau Nature» is een symbolisch label en geeft aan uw terrein geen meerwaarde of appart
beschermingsstatuut. Alle ingrepen moeten gerealiseerd worden in overeenstemming met gaande wetten en reglementen
én met de toestemming van de eigenaar.
Per post op te sturen naar volgend adres :
Natagora - Réseau Nature
Pascal Hauteclair
3, rue Fusch – 4000 Liège
Voor meer informatie : www.reseau-nature.be
Email van de coördinator : pascal.hauteclair@natagora.be
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