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Klimaatslim boeren in de vallei van de Kleine Nete, da’s de toekomst!  
  
Ben je landbouwer, natuurbeheerder, beleidsmaker, onderzoeker, … of gewoon geïnteresseerd in 
water, landbouw en natuur?  
 
Ontdek op 9 september een heel menu aan klimaatrobuuste maatregelen op de demo-markt 
Klimaatboeren van {beek.boer.bodem}. Je krijgt tal van demonstraties, gaat in gesprek met 
standhouders en bezoekers, en ontdekt zo welke klimaatrobuuste maatregelen het best aansluiten 
bij joúw situatie, wensen en middelen.  
 

Programma 

vrijdag 9 september - doorlopend van 13 tot 16 uur. 

• ontvangst en vrij bezoek infostands 
• demonstraties van machines voor mechanische onkruidbestrijding 
• maatregelen in de kijker: stuw in een perceelsgracht, gemengde bufferstrook, 

wilgenaanplant langs de Aa tegen oeverafkalving. 
• hapje en drankje  

 
  

 
 

9 september 2022 – 13u tot 16u 
in Kasterlee 

 

demo-markt 
Klimaatboeren 

 



Inschrijven 

• Deelname is gratis. Inschrijven is wenselijk en kan tot en met 8 september 2022 via deze link 
• of abonneer je op de {beek.boer.bodem} nieuwsbrief en blijf op de hoogte. 

 
Het volledige programma vullen we aan op www.beekboerbodem.be en 
https://www.boerennatuur.be/demo-markt-klimaatboeren-2/ 
 

Locatie 
Kruispunt van Galgebeemden en Bosloopstraat, Kasterlee 
 

Contact 
Boerennatuur Vlaanderen 
Leen Gruyters, regiocoördinator Antwerpen 
leen.gruyters@boerennatuur.be 
 
Hooibeekhoeve 
An Schellekens 
an.schellekens@provincieantwerpen.be 
 
Provincie Antwerpen 
Koen Eyskens, gebiedscoördinator Kleine Nete 
koen.eyskens@provincieantwerpen.be 
 
 
De  demo-markt Klimaatboeren kadert in het landinrichtingsproject Water-Land-Schap {beek.boer.bodem}, dat 
inzet op het herstel en versterken van het evenwicht tussen water, landbouw en landschap in de vallei van de 
Aa. Voor de begeleiding op het terrein krijgen de partners financiële steun van het Europees Landbouwfonds 
voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland via het project ‘Klimaatboeren leveren 
ecosysteemdiensten’. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bRXlzHl6RUiSfAf8Z0w-Kxp03mCrcUlMqz27A3Bh6UtURE9FRVBMV05RTlNXMkxIMU1FMDJWR0xJOCQlQCN0PWcu&wdLOR=cB351637C-068D-4DDE-8004-AB9388A6069B
http://web.provincieantwerpen.be/cn/avrml/beekboerbodem
http://www.beekboerbodem.be/
https://www.boerennatuur.be/demo-markt-klimaatboeren-2/
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