
 



 

 

Buurderij in Valmeer 

 

De voorbije maand opende in Valmeer een 'BUURDERIJ',  Valmeer-

straat 123. 

Kort samengevat is dit een verdeelpunt voor producten afkomstig van 

lokale producenten. De landbouwer/producent creëert op die manier 

een rechtstreekse band met de consument. De landbouwer/producent 

bepaalt zelf het aanbod en prijs en de consument geniet van verse, 

kwaliteitsvolle producten. Gemiddeld leggen de aangeboden producten 

slechts 28 km af van boer tot buurderij. Korte keten avant la lettre! 

Meer info:  Boeren & Buren (boerenenburen.be)  
 

 

 
* * * 

 
 

Bilzen verhoogt toelage voor burgerinitiatieven die het 
landschap verrijken. 

 

In september 2021 verhoogde de stad Bilzen de toelage voor een aan-

tal natuur- en landschapsinitiatieven. We geven hier een opsomming: 

 Aanleg haag: 3 euro per meter voor autochtoon plantgoed en 2 

euro per meter voor gewoon inheems plantgoed. 

 Aanplant hoogstamfruitboom 70 euro per boom 

 Aanplant houtkant: tot 1 euro per m² 

 Aanleg poel: 400 euro per poel 

 Onderhoud haag: 1 euro per lopende meter 

 Achterstallig onderhoud hoogstamfruitbomen: tot 60 euro per 

boom 

 Onderhoud poel: 200 euro per poel 

 Onderhoud knotboom: 20 euro per boom. 

 Nestgelegenheid Zwaluwen: 1-3 nesten: 40 euro per jaar, 3-7 

nesten: 100 euro per jaar, meer dan 7 nesten: 200 euro per jaar. 

 

Vanuit Natuurpunt Sparo roepen we op om zoveel mogelijk gebruik te 

maken van deze mogelijkheid om uw eigen omgeving natuurrijker te 

maken. Dit komt de biodiversiteit, en dus ons allemaal, ten goede. 
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