
Provinciaal Centrum voor Laandbouw en Milieu

Ieperseweg, 87

B-8800 RUMBEKE

Tel.: 00 32 51 27 33 80

E-mail: povit.proclam@west-vlaanderen.be

Partners | Institut Supérieur d’Agriculture (F), Université Catholique de Lou-

vain (W), Universiteit Gent (VL), Belgian Association in Research Application 

on Conservation Agriculture (W) en Chambre Régionale d’Agriculture (F). 

Totaal budget | € 925.497,00 waarvan € 462.748,50 EFRO

Website | www.mesam.be 

Doelstelling
Het project wil maatregelen nemen tegen de bodemerosie en de 

landbouwers bewustmaken over het milieu. Het aanleggen van 

grasstroken en  bodembedekkers zijn mogelijke oplossingen die 

worden voorgesteld. Indirecte doelstellingen zijn de verbetering 

van de kwaliteit van het oppervlaktewater, de ontwikkeling van 

het ‘eco-burgerschap’, het leveren van een bijdrage tot het behoud 

van het natuurlijke milieu en de beperking van het verlies van land-

bouwgrond op lange termijn.

Commissions de gestion « Parc Naturel des Plaines de l’Escaut » 

Rue des Sapins, 31

B-7603 BON–SECOURS

Tél. 00 32 69 77 98 70

E-mail: parcnaturel@plainesdelescaut.be

Partners | Syndicat mixte d’aménagement hydraulique de la Vallée de 

la Scarpe et du Bas-Escaut (F), Syndicat mixte du Parc Naturel Régional 

Scarpe-Escaut (F), Syndicat Mixte des Parcs Naturels Régionaux du Nord-

Pas de calais (F), Espace Naturel Régional (F) en Intercommunale IDETA 

(W).

Totaal budget | € 3.858.514,00 waarvan € 1.820.634,00 EFRO

Doelstelling
Het project beoogt het gezamenlijke beheer van twee aan el- 

kaar grenzende natuurparken. De projectpartners willen op elkaar 

afgestemde voorzieningen opzetten voor het beheer van deze na-

tuurgebieden; ze willen educatieve programma’s ontwikkelen en 

alle partijen ertoe aansporen om zich in te zetten voor de belangen 

van het gebied. Op termijn zal de herziening van het beheerplan 

en van het charter van beide natuurparken voorbereid moeten wor-

den om één aaneengesloten grensoverschrijdend gebied tot stand 

te laten komen, dat beheerd wordt aan de hand van een gezamen-

lijk charter, op basis van een geïntegreerde territoriale diagnose.
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MESAM

Maatregelen tegen Erosie en 
Sensibilisering van Agrariërs 
ten gunste van het Milieu

GRENSovERSCHRIJDEND 
NATUURPARK vAN  
HENEGoUWEN




