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Gemeentebestuur Boortmeerbeek 
Pastorijstraat 2 
3190 Boortmeerbeek 
Tel.: 015/51.82.04 
Fax: 015/51.27.64 

 
 

Uittreksel uit het verslag van de MAR van 10 mei 2021 
 
 
Aanwezig: 
Julien Chaubet, voorzitter 
Karin Derua (burgemeester en schepen van milieu) 
Ann Morissens  
Friedel Pas  
Nieke Baudet 
Lieve Stoops – tussenin even afwezig 
Frans Dhaenens  - vanaf 19u43 
Jeroen Vanveerdeghem  - vanaf 20u44 
Marleen Vandenbempt, milieuambtenaar 
 
Afwezig: 
Erik Van Craen 
Fabienne van Aelst 
Steven D’Hont 
 
Verontschuldigd:  
Roger Swinnen 
Marijke Doms  
Herman Van Bever 
 
 
Agenda: 
 
1. Verslag MAR 8 maart 2021 
2. Opvolging adviespunten MAR 8 maart 2021 

a. Project Schiplaken Groene Long Bosuiltjes:  multidisciplinaire werkgroep  
b. Grondwater en verdroging 
c. Nieuwe projecten gemeente 

i. Voedselverspilling 
ii. Samenaankoop regenwatertonnen 

d. Schenking van 3 toekomstbomen + bank door NP aan gemeente 
e. werkgroep bijen + update bijenplan 
f. Klimaat: opmaak klimaatactieplan en behandeling KAT-punten doorgestuurd naar MAR 
g. Nacht van de duisternis 
h. projectoproepen gelanceerd om natuurprojecten duwtje vooruit te geven 
i. Beschermd Natuurpark Rivierenland 

3. Mededelingen van de gemeente  
4. Nieuws van de natuur 
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 Verslag MAR 8 maart 2021 
 
De vergadering keurt het verslag van 8 maart 2021 goed. 
Nieke had de agenda niet ontvangen op haar nieuwe e-mailadres. Ze vraagt verduidelijking over het 
agendapunt grondwater en droogte en geeft volgende aanvullende bemerking:  aan de Vennegracht 
is het grondwaterpeil te hoog, waardoor de bomen kapot gaan.  
Dit is een privégracht die geruimd moet worden door de aangelanden. Dit kan dus niet gebeuren 
worden door de gemeente. Zo nodig dienen de betrokkenen dit via de vrederechter te regelen. 
 
 Opvolging adviespunten MAR 11 januari 2021 

 
a. Project Schiplaken Groene Long Bosuiltjes: multidisciplinaire werkgroep 

4 sublocaties: terrein achter school / ten zuiden van Keizerikbeek / rond Goorweg / Zevenbunder + 
totaliteit Schiplaken 
Artikel in media: provincie voorziet subsidies, o.a. voor bossen Schiplaken 
Er moeten nog verdere stappen genomen worden. 
 

b. Grondwater en verdroging 
 

Voorstel om "thema-zitting" te wijden aan thema grondwater, verdroging 
Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen 2022 – 2027 
CBS nam kennis van het advies van de MAR en deelde haar visie en opmerkingen mee aan het CIW. 
Ook NP diende opmerkingen in.  
Molenbeek wordt speerpuntgebied (snelle verbetering waterkwaliteit verwacht). 
Binnenkort overleg met alle spelers Weesbeek/Molenbeek om knelpunten te bekijken. 
 
Heeft gemeente al bekeken waar ontharding mogelijk is? Vb. versmalling banen/kruispunten 
Parkings industriegebieden? 
 Herinrichting Lievekensbossen: ja + hoofdstraten open grachten, zijstraten wadi’s 

Stijn Streuvelslaan : overgedimensioneerd. Heraanleg van dergelijke straten, zeker ook nuttig 
 
Moet niet altijd echt ontharding zijn, soms is ook berging + gebruiken voor industrie nuttig  
 

c. Nieuwe projecten gemeente 
 

i. Voedselverspilling 
nieuwe bijeenkomst = 26 mei. Beperkte groep, maar toch enkele mooie initiatieven. 
Scholen = niet evident o.w.v. corona. Zal volgend jaar opnieuw worden voorgelegd. 
 

ii. Samenaankoop regenwatertonnen 
 
Vanaf 10 mei zullen inwoners bestelling kunnen plaatsen + komt alle info over producten, prijzen, 
leveringen, voorwaarden, hoe installeren… op informatiewebsite Interleuven.  
4 modellen (+ verschillende kleuren): 300 liter, 300 liter met plantenbak, 650 liter, 1300 liter + 
vulautomaat. Leveren en/of installeren door IGO mogelijk 
 
Wordt gecommuniceerd via gemeentelijke nieuwsbrief / website 
 
Vergt onderhoud. Ondergrondse regenwaterput van 5.000 liter is nog beter 
 

d. Schenking van 3 toekomstbomen + bank door NP aan gemeente 
 
Bij keuze locatie rekening houden met Linde = relatief droogtegevoelig 
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Zal bekeken worden met werkleider 
 

e. werkgroep bijen + update bijenplan 
 nieuwe oproep werkgroep 
 NP startte met inventarisatie op 17/4 (Ravesteinpark, omgeving sporthal, grasveld 

Audenhovenlaan – 30 soorten bijen waargenomen) 
 
Bezoek imker = succes voor kinderen 
Bijenhotels laten maken door kinderen 
… 
Stukje Natuureducatie / groot bijenhotel maken door NP is reeds in bijenactieplan 
 

f. Klimaat: opmaak klimaatactieplan en behandeling KAT - punten doorgestuurd naar 
MAR 

 
Smartlighting - zie presentatie Friedel 

- Blauw licht heeft meer impact op dieren, o.a. insecten waaronder ook bijen 
- LEDS wordt soms ervaren als teveel licht:  

o Normen zijn geëvolueerd tegenover de oorspronkelijke verlichting die soms meer 
dan 30 jaar oud zijn. In principe zijn bij de wegcategorieën bepaald door Belgische 
norm in plaats van Europese norm waardoor men nu met lagere normen zit dan een 
10 jaar terug. 

o Blauw licht wordt verblind ook meer waardoor als feller ervaren door omwonenden. 
Door meer kleurerkenning ook als meer licht ervaren. 

o Niet altijd correct ingesteld omdat deze instellingen standaard gebeuren in de  
fabriek, niet altijd toestel met juiste instellingen op de juiste plaats geïnstalleerd, dat 
kan later ook terug bijgesteld worden door Fluvius. 

- Besparing met LED: 
o Vooral efficiënt bij lage vermogens 
o Meer efficiënt bij meer blauw licht 
o Grote besparingen in vergelijking met installaties > 25 jaar oud, 10 – 20% t.o.v. 

moderne installaties 
- Voordelen:  

o Doelgericht 
o Makkelijk te dimmen / sturen via sensor (volgverlichting) 
o Makkelijk aan-/uitschakelen zonder impact op levensduur 

- Impact beperken:  
o Enkel waar en wanneer nodig.  
o Eventueel lagere kleurtemperaturen: wel lagere energie efficiëntie + meer 

luchtvervuiling (verspreiding) 
- Stelling Fluvius: 

o Lokale relatiebeheerder Fluvius bracht standpunt van enkele jaren terug 
(volgverlichting is nog niet matuur, m.u.v. fietspaden enkel nog maar in 
proeffase, er wordt beter ingezet op dieper dimmen) 

o Fluvius begint wel meer in te zetten op volgverlichting (wel vnl. maar niet 
uitsluitend voet-/fietspaden). 

o Bij nieuwe verkaveling (vb. Eekhoornhof) zou pilootproject opgestart kunnen 
worden met Fluvius  
=> Burgemeester vraagt stappenplan bij Fluvius na 

LED in actieve wegmarkering: 
- Zichtbaar van meer dan 400 meters afstand  gewone geleiding: 40 – 60 meter  
- Vb. in bochten, t.h.v. objecten 

=> verhoogd de verkeersveiligheid 
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g. Nacht van de duisternis – 9 oktober 

Friedel stelt doodle op om activiteit te plannen:  
https://doodle.com/poll/t87whbe3hrzwzsvw?utm_source=poll&utm_medium=link 

 
h. 4 projectoproepen gelanceerd om natuurprojecten duwtje vooruit te geven 

 
Project met sluisje via LIFE? Frans spreekt af met gemeente 
 

i. Beschermd Natuurpark Rivierenland 
 

Momenteel nog geen vooruitgang 
Boerenbond heeft schrik dat er geen rekening met boeren wordt gehouden – brief aan gemeente: 
zouden hierdoor boeren niet ondersteunen 
Niet de bedoeling, kan juist een argument zijn om kleinere landbouw in leven te houden 

 
 Mededelingen van de gemeente  
 

- Gemeente doet mee met Maai mei niet. Volgende grasvelden zullen in mei niet gemaaid 
worden: Pleintje Laar, Planetenwijk, Station Boortmeerbeek, Tennis Lievekensbossen, 
HaBoBIB, Audenhovenlaan, De Steen Molenbeekstraat, Weerstandstraat + rondpunt achter 
kerkhof, Cultuurhuis, Kantoorstraat, Vijver Ravestein. 

 
- Toelating gegeven aan arboretum Wespelaar voor inventaris markante bomen (opname in 

databank) Ravesteinpark 
 

- Oppervlaktewaterzoek Interleuven (chemisch + biologisch: 2 x 10 punten) + sensibilisatie 
 CBS oké, mits positief akkoord MAR (= budget burgemeestersconvenant) 
Principe = oké. Locaties nog vastleggen. 
Best waterlopen die niet door andere overheid worden getest. Molenbeek wordt door VMM 
opgevolgd. Dambeek, Keizerikbeek? 
Horen bij Katrien Piessens – geen dubbele kosten 

 
- Water+Land+Schap 

ORIOM wenst voor het actiegebied 'westelijk landbouwlandschap' een projectvoorstel in te 
dienen. 
Het CBS heeft laten weten dat de gemeente wenst deel te nemen met beekvallei-
gerelateerde acties + voor de weinige landbouwers in de gemeente, waarvoor water toch 
essentieel is. Het gaat om de melkveebedrijven in de Aarschotsebaan en Ravesteinstraat die 
oppervlaktewater gebruiken als drinkwater voor hun vee. 

 
- Vanaf juni haalt EcoWerf ook asbest aan huis op. 

 
- De gemeente zal perceel van 3 ha, vlak tegen Leuvensesteenweg/Guido Gezellestraat en 

aanpalend aan perceel gemeente, aankopen om te bebossen mits schattingsprijs oké is voor 
eigenaar. 

 
- Stand van zaken Bieststraatgracht?  

Er zal voor een nieuw onderzoek beroep gedaan worden op het interprovinciaal 
Kenniscentrum voor Milieu (IPKC), van zodra de overeenkomst met de provincie hiervoor 
rond is. 

 
 Nieuws van de natuur 
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Verdroging en grondwaterwinning: basis voor een gemeentelijk beleid  - zie presentatie Frans 
Verdroging is een bedreiging voor natuur, landbouw en economie 
Vlaanderen is 4e droogste land EU  
Grondwater is zeer kwetsbaar op alle dieptes en herstelt moeilijk 
Klimaat werkt tegen: hevige regen & lange droogte 
 
Gevolg?  
Vanaf bepaalt debiet omgevingsvergunning nodig, anders omgevingsmelding  
(m.u.v. handpomp of < 500 m³ /jaar EN enkel huishoudelijke doeleinden) 
Verstrenging handhaving, debietmeters. 
+ Heffingsbijdrage VMM: afhankelijk van diepte, hoeveelheid en soort water 
 
Verdroging samen met stikstofbeperking laten weinig uitbreiding van veebedrijven toe in de 
Dijlevallei, wat een probleem is voor jonge startende landbouwers 
Alternatieve inkomensbronnen? Herlocalisatie melkvee? Heroriëntatie naar extensieve landbouw / 
korte keten? 
 
Gemeentecheques voor korte keten? (korte keten nu nog niet in Boortmeerbeek) 
 
Wat kan gemeente doen? Sensibilisatie putten = vergunningsplichtig 
Laatste jaren geen aanvragen 
 
Met aantal sectoren kijken naar alternatieven proceswater (recyclage), vb. carwash 
Brouwerij doet dit al (3l water voor 1 liter bier => < 2 liter) 
Water van parkings? Eventueel van aanpalende bedrijven? 
Momenteel weinig grote gebruikers 
 
Omnipack: water gebruiken voor processen? 
 
Project Lievekensbossen is mooi project, maar niet meest verharde deel gemeente. Sommige locaties 
hebben nog meer potentieel. 
 
Vergunning voor water beperken tot 10 / 20 jaar met verplichting inspanningen te doen? 
 
Bewustmaking bevolking. Project regenwatertonnen = 1e stap. Werkt ook besparend. 
 
Petitie hervorming EU landbouw. Tot lokaal landbouwbeleid, kleinschaliger i.p.v. agro-industrie 

 Gekende data 

Datum  Onderwerp Locatie Genodigden 
Maandag 13 september, 19u30 Vergadering MAR Gemeentehuis? Leden MAR 
Maandag 8 november, 19u30 Vergadering MAR Gemeentehuis? Leden MAR 

 


