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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 4 oktober 2021 
 
 
Aanwezig: 
Julien Chaubet, voorzitter 
Karin Derua (burgemeester en schepen van milieu) 
Frans Dhaenens  
Herman Van Bever 
Jeroen Vanveerdeghem – vanaf 21u40 
Marleen Vandenbempt, milieuambtenaar 
 
Afwezig: 
Friedel Pas  
Roger Swinnen 
Marijke Doms  
Erik Van Craen 
Fabienne van Aelst 
Steven D’Hont 
 
Verontschuldigd:  
Lieve Stoops 
Nieke Baudet 
Ann Morissens 
 
 
Agenda: 
 
1. Verslag MAR 10 mei 2021 
2. Opvolging adviespunten MAR 10 mei 2021 

a. Project Schiplaken Groene Long Bosuiltjes 
b. Klimaatsveranderingen (overstromingen, droogte, bosbranden…) 

i. Organisatie themazitting? 
ii. Droogtemeters curieuzeneuzen 

c. Projecten gemeente 
i. Voedselverspilling 

ii. Samenaankoop regenwatertonnen 
d. Schenking van 3 toekomstbomen + bank door NP aan gemeente 
e. Werkgroep bijen / bijenplan 
f. Klimaat 

i. KAT 
ii. Verledding Fluvius 
iii. Vlaams klimaatpact 

g. Nacht van de duisternis 
h. Projectoproepen natuur 
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i. Beschermd Natuurpark Rivierenland 
3. Ontwerp inrichtingsplan natte natuur (adviesvraag CBS) 
4. Maaien van de bermen 
5. Vennegracht 
6. Openbare onderzoeken Vlaamse Overheid 
7. Mededelingen van de gemeente  
8. Nieuws van de natuur 

 
 

 Verslag MAR 10 mei 2021 
 
De vergadering keurt het verslag van 10 mei 2021 goed. 
 
 Opvolging adviespunten MAR 11 januari 2021 

 
a. Project Schiplaken Groene Long Bosuiltjes 

 
Natuurpunt is bezig met aankoop perceel 4 ha aan Zevenbunder. 
M.b.t. de uitbreidingsplannen (inplanting) van de school is nog niets gekend. De burgemeester zal 
hierover een vergadering met hen beleggen. 
De gemeente wacht daarop om verdere stappen te ondernemen in het kader van de 
parking/verplaatsing kiss-and-ride. De gemeente wenst dat deze legislatuur nog te realiseren. 
Pas daarna kan er bekeken worden wat er met de rest van het perceel gebeurd. 
 

b. Klimaatsveranderingen (overstromingen, droogte, bosbranden…) 
 

 Problemen Molenbeekstraat dateren van na heraanleg straat (verdwijning pomp?). Te dunne 
verbindingsbuik met Dambeek? T.h.v. bypass overstromingen sinds bouw woning. Beton in 
riolering terechtgekomen? 

 Themazitting organiseren? Dit is veel werk. 
Provincie Vlaams-Brabant organiseert webinars over droogte/overstromingsproblematiek. 25 
oktober ‘onthard je tuin’: https://www.vlaamsbrabant.be/nl/activiteiten/onthard-je-tuin-
online-infosessie. We zullen deze afwachten. 
Ook zal de Apollostudie over de RWZI uit de jaren ’90 opgezocht en bestudeerd worden. 

 Droogtemeters: het einde van de meetperiode was op 2 oktober. Een rapport zal nog volgen. 
Inwoners kunnen er voor opteren om nog een jaar extra mee te doen, omwille van de natte 
zomer. Voor gemeentebesturen wordt de meetperiode helaas niet verlengd omwille van 
logistieke redenen. 
 
c. Projecten gemeente 

 
i. Voedselverspilling 
 

Op 26 oktober volgt het derde en laatste overleg onder leiding van Foodwin. 
Vlaco laat deze week weten of daaraan gekoppelde kookdemonstratie ‘koken zonder restjes’ kan 
plaatsvinden. 
Zijn hiervoor nog geïnteresseerden? 
 
Zijn er winkels/restaurants die meedoen met To good to Go in Boortmeerbeek? Delhaize en Wok 
Dynasty. 
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ii. Samenaankoop regenwatertonnen 
 

25 personen kochten in totaal 30 regenwatertonnen. De samenkaankoop is afgerond. 
 

d. Schenking van 3 toekomstbomen + bank door NP aan gemeente 
 
De bomen zijn in de grond gezet voor 2 jaar. Frans zal dit verder bekijken met Marc Paeps. 
 

e. werkgroep bijen / bijenplan 
 
Er werd een oproep gedaan en ondertussen zijn er 8 kandidaten voor de werkgroep.  
We zijn nog in afwachting van het plan van Natuurpunt. 
 
In Haacht zouden inwoners misnoegd zijn omdat men de bermen hoog laat opschieten voor de bijen. 
 

f. Klimaat 
 

i. KAT  
 

Het KAT is nog niet samengekomen. 
 

ii. Verledding Fluvius 
 

Tegen 2027 zal de openbare verlichting in BMB volledig worden omgebouwd naar LED. 
Van de 2.448 verlichtingstoestellen was 26,02% eind 2020 uitgerust met LED. 
 
De vraag wordt gesteld op 1 op de 2 LED-lichten niet gedoofd kunnen worden. 
 

iii. Vlaams klimaatpact 
 

Op 28 juni besliste de gemeenteraad om het lokaal energie- en klimaatpact te ondertekenen. 
Dit is een wederzijds engagement tussen lokale besturen en de Vlaamse Overheid. 
De focus ligt op vier werven, met elk specifieke doelstellingen (tegen 2030 t.o.v. 2021): 

 Vergroening: 
 Eén boom extra per Vlaming 
 1/2de meter extra haag of geveltuinbeplanting per Vlaming  
 Eén extra natuurgroenperk per 1000 inwoners 

 Energie: 
 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovatiesper 1.000 wooneenheden  
 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners met een 

totaal geïnstalleerd vermogen van 216 MW (Vlaanderen) 
 Mobiliteit 

 Per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt” voor een (koolstofvrij) deelsysteem  
 Per 100 inwoners 1 laadpunt 
 1 m nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra  

 Water: 
 1 m² ontharding per inwoner  
 Per inwoner 1 m³ extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en 

infiltratie voor regenwater  
De gemeente ontvangt hiervoor een subsidiebedrag van minstens 40.525 EUR (meer als er niet alle 
gemeenten deelnemen) van de Vlaamse Overheid om hierrond acties te organiseren. 
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Meer info: 
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/andere/lokaal_energie_klimaa
tpact_20210604.pdf.  
 
De MAR kan hierrond voorstellen doen. 
 

g. Nacht van de duisternis – 9 oktober 
Wandeling van gemeentehuis (20u) via Broek naar Dreef. Onderweg nachtvlinders, vleermuizen, 
touwwandeling, sterrenkijker. 
In groepjes van 10 – 15 personen. 2 personen per keer voor de uitleg. 
Nadien wordt er een drankje en wafel verkocht aan democratische prijzen (1 – 2 EUR) rond de 
vuurkorven. 
Delhaize wenst toilet cafetaria ter beschikking te stellen als drank wordt afgenomen bij hen. Er wordt 
gekozen voor vuurkorven aan de Dreef i.p.v. cafetaria, omwille van de locatie.  
De burgemeester informeert bij Vanhoeyveld voor een verplaatsbaar toilet. 

 
Gezocht: 7 personen voor begeleiding tocht. 
 

h. Projectoproepen natuur 
 

Wordt besproken bij nieuws van de Natuur 
 

i. Beschermd Natuurpark Rivierenland 
 
De gemeente heeft beslist om zowel tot de gebiedscoalitie van het beschermd Natuurpark 
Rivierenland als het Nationaal Park Demervallei toe te treden. 
Natuurpunt Boortmeerbeek kreeg tot nog toe enkel maar de vraag tot deelname van het beschermd 
Natuurpark Boortmeerbeek. 
Pikhakendonk zit alleen maar in Groene Vallei Life (Molenbeek – Weesbeek), maar niet in 
gebiedscoalitie nationaal park Groene Vallei. 
 
Wordt verder besproken bij nieuws van de Natuur. 

 
 Ontwerp inrichtingsplan natte natuur (adviesvraag CBS) 
 
Het CBS vraagt de MAR om advies op het ontwerp-inrichtingsplan Molenpark en site 
Audenhovenlaan. Deze nota zal opgestuurd worden naar het Departement Omgeving, aangezien zij 
nog een verdere onderbouwing van onze natuurdoelen verwachten in kader van de Blue Deal, met 
de vermelding dat dit geen finaal inrichtingsplan is, maar vooral nog een tussentijdse uitwerking. 
 
Het Molenpark, bestaande uit 3 zones: 

 Toegangszone: valt buiten de scope van het Blue Deal project, maar ook hier zal aan 
vernatuurlijking gewerkt worden, gekoppeld aan een hoogdynamische recreatieve functie. 

 Zone met de historische watermolen, de nieuwe molen en de eengezinswoning. 
Herstel molenrad? Niet realistisch om hiermee energie op te wekken, zeker in combinatie 
met vistrap. 
Gebruik gebouw voor huisvesting deel gemeentelijke diensten (niet-publieksfunctie)? Dit 
wordt bestudeerd. 

 Park- en natte natuurzone: ligt binnen de scope van het Blue Deal-project. Op linkeroever 
wordt de omvorming naar alluviaal bos beoogd en op rechterover naar een meer open 
vegetatietype wordt gestreefd. Hier worden poelen en eventueel een ‘afgesneden meander’ 
voorzien. Er wordt hierbij rekening gehouden met 3 essen die behouden moeten blijven. 
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Site Audenhovenlaan: 
Voor het meest zuidelijke perceel werd de Blue Deal aangevraagd, aangezien hier de hoogste 
overstromingsrisico en tegelijk ook grootste natte natuurpotentieel zit. Heel de site heeft reeds de 
uitstraling van een mooi parkgebied, waar door enkele ingrepen de natte natuurwaarde verder 
bevorderd kan worden. Er wordt bekeken wat er met de vijver en de Weesbeek kan gebeuren. 
 
Advies MAR: Oké. Geen opmerkingen op het ontwerp-inrichtingsplan 
 
Opmerkingen m.b.t. de verdere loop van de Molenbeek: 
 
Ter hoogte van de nieuwbouwappartementen aan de Vosweg is de oever opgehoogd. Hierover 
bestaat reeds een handhavingsdossier. De gemeente en de provincie hebben de eigenaars reeds 
aangemaand om hieraan iets te doen. Er is ook een probleem met de doorstroming van de 
aanpalende kleine gracht. En de liftkokers komen regelmatig onder water te staan. De provincie zou 
tips geven aan de eigenaars om hier een oplossing voor te bieden en toch de oevers terug te kunnen 
nivelleren. Het gebouw is nog niet opgeleverd. 
 
Aan overzijde zou de bedding ter hoogte van de villa’s ook veranderd zijn. De milieuambtenaar is daar 
niet van op de hoogte, maar zal dit bij de provincie navragen.  
 
Er wordt opgemerkt dat migratie vanaf de dijk nagestreefd moet worden. Ook voor voetgangers zou 
er een veiligere oversteek moeten komen. Het nat gebied zou niet te diep mogen worden bebouwd. 
 
 Maaien van de bermen 
 
Het maaien van de bermen is aan Krinkels uitbesteed en zal spoedig worden uitgevoerd. 
 
De gemeente vroeg De Vlaamse Waterweg naar het bermbeheer langsheen het kanaal Leuven – Dijle 
en kreeg hierop volgend antwoord: 

 Sinds dit jaar beschikken ze over een groen beheerplan en afwijking op het bermbesluit. Op de 
dijken en oevers hebben ze 2 doelstellingen:  

o een erosiebestendige grasmat die bijdraagt aan de veiligheidsfunctie van de 
infrastructuur door ervoor te zorgen dat de grond op zijn plaats blijft liggen op taluds 
of wanneer er water over de dijk zou spoelen. 

o Een soortenrijke grasmat met een groot aantal bloemplanten. 
Uit onderzoek van INBO blijkt dat deze 2 doelstellingen goed samen gaan. Als doelvegetatie 
streven ze naar een soortenrijk (glanshaver)grasland. Hoe meer bloemplanten aanwezig zijn 
en hoe lager de vegetatie komt, hoe beter het wortelgestel de bodem vasthoudt.  
Om deze doelvegetatie te bereiken mag de bodem niet te voedselrijk zijn. Anders krijg je een 
grazige vegetatie zonder bloemen of zelfs een brandnetelruigte. Er wordt daarom 
verschraald. Voor grote delen van het Kanaal Leuven Dijle is gebleken dat best al vanaf 15 
mei kan gemaaid worden. Na enkele jaren vroeger te maaien hopen ze de doelvegetatie van 
bloemrijk grasland bereikt te hebben, waarna terug overgeschakeld kan worden op maaidata 
die meer aansluiten bij die van het bermbesluit (= 15 juni). 
De rietkragen worden in de voorjaarsmaaibeurt niet meegenomen omwille van de 
broedvogels. In de najaarsmaaibeurt (augustus of september) is dat wel het geval gezien de 
impact op de vogels dan beperkt is. 

 Begroeiing van de bermen met hagen en struiken worden doorgaans om veiligheidsredenen 
niet toegestaan. Indien men specifieke locaties voor ogen heeft mag dit worden doorgeven. 
Dan kan er bekeken worden of dit conflicteert met het veiligheidsaspect van het 
patrimonium. 

 Japanse duizendknopen vormen voor alle beheerders een groot probleem. Een goede 
bestrijdingsmethode is tot op heden niet gekend. Daarom worden op advies van het INBO 
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kleine populaties (<20m2) van Japanse duizendknoop uitgestoken of uitgegraven indien 
mogelijk en bij populaties groter dan 20m2 wordt sinds 2018 een nulbeheer toegepast, dit om 
verdere verspreiding van de plant te voorkomen. In tussentijd blijft De Vlaamse Waterweg op 
zoek naar een gepaste wijze van bestrijding maar deze hebben ze tot op heden nog niet 
gevonden. De bestrijding van reuzenberenklauw gebeurt op afroep door de VMM. 
 

Natuurpunt meldde dat verschillende persoenen in strijd met het bermdecreet maaien langs het 
kanaal Leuven – Dijle. De Vlaamse Waterweg gaf hierop volgend antwoord: 

Het betreft meestal zones aangrenzend aan het perceel van particulieren. 
Indien we maaibeurten opmerken, of er mensen zichtbaar zijn op deze plekken zijn, zullen we deze 
aanspreken dat dit ingaat tegen het groenbeheerplan van DVW.  
Voor wat betreft camping Dageraad gaat het om de aansluiting van hun toegang tot het jaagpad, dit 
om de veiligheid en zichtbaarheid van de toegang  te verbeteren. 
 
 Vennegracht 
 
Dit is een niet-gecatelogeerde gracht. Het onderhoud moet door de eigenaars gebeuren. 
Nieke vraagt of de gemeente haar buren kan aanspreken, omdat die het onderhoud niet doen, maar 
de gemeente kan daar niet in tussenkomen. 
 
Op termijn kan bekeken worden welke niet-gecategoriseerde waterlopen best als ‘openbaar nut’ 
worden beschouwd. Er moet dan echter wel over de volledige lengte van een gracht voldoende 
plaats zijn om ze machinaal te kunnen ruimen. 
 
Er wordt gevraagd of op plaatsen waar de gracht onder de weg doorstroomt onderhoud kan 
gebeuren om doorstroming te verzekeren. 
 
 Openbare onderzoeken Vlaamse Overheid 
 

- Afgelopen, MAR werd per mail op de hoogte gesteld: 
o Ontwerp-MER Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2023-2027; 
o Ontwerp-MER Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij; 
o Vlarem-wijziging m.b.t. omgevingslawaai (vliegvelden). 

- Ontwerp digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en publieke grachten 
(OO t/m 28/02/22).  
De oude, analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen die het juridisch statuut van de 
waterlopen vastleggen, worden vervangen door een digitale atlas van de gerangschikte 
onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten. Het openbaar onderzoek gaat over de 
loop, de breedte of de diepte van reeds geklasseerde waterlopen. In Boortmeerbeek zijn er 
geen geklasseerde waterlopen in eigendom van de gemeente (klasse 3) meer.  

- Plan-MER voor het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval (2023-
2028) (00 van 18/10/21 – 16/11/21).  
Dit staat nog niet op de gemeentelijke website, omdat het openbaar onderzoek nog niet 
opgestart werd. 

 
 Mededelingen van de gemeente  
 

- Afval: 
o Project doelplaatsen - glasbollen i.s.m. EcoWerf en met de steun van Mooimakers: 

beschildering glasbollen aan dreef (Delhaize) met lego pop-art door Bjornoart in 
oktober 

o Deelname week van de handhaving (m.b.t. sluikstorten, zwerfvuil): 4 t/m 8 oktober 
Sensibilisatie, extra controle gevonden sluikstorten 
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o Kandidaat coachingstraject zwerfvuil met begeleiding door EcoWerf (o.a. opmaak 
vuilnisbakkenplan). Deadline is 15 oktober, pas daarna wordt bepaald wie 
weerhouden wordt. 
Opmerking MAR: Afvalbakken trekt sluiktstorten aan. Vuilnisbakken dienen ver 
genoeg van zitbanken gezet te worden omwille van eventuele bijen. 

o Plaatsing sluikstortcamera’s aan glasbollen afgelopen zomer: 
 11 vaststellingen op 3 weken tijd aan Dreef; 
 Resultaten glasbollen begraafplaats Rijmenamsebaan zijn nog niet gekend. 

o Deelname nieuw project EcoWerf sluikstortcamera’s voor periode van 3 jaar, niet 
enkel aan glasbollen 

- Kandidaat innovatief pilootproject 'Rollend Capaciteitsfonds' VVSG  
Doel = totale ontzorging m.b.t. uitvoering audits en realisatie snelle maatregelen die vanuit 
een energie- en gebouwinventaris mogelijk zijn met minimale voorinvestering + denkwerk 
opstarten van een strategisch vastgoed plan, zodat moeilijke keuzes in de juiste gebouwen 
en op het juiste tijdstip of volgorde kunnen geargumenteerd worden.   
De gemeente is niet bij eerste 4 verkozenen, maar staat op eerste rij voor volgende ronde. 

- Gracht Bieststraat 
Er werd een 2e opinie gevraagd m.b.t. de vervuilingsproblematiek (deskundige provincie 
Antwerpen, IPKC). Deze bevestigde het onderzoek door Interleuven: 

o Het gaat hoofdzakelijk om organisch materiaal en dus huishoudelijk afvalwater; 
o De hoeveelheid bedrijfsafvalwater is beperkt en is niet de grote oorzaak van 

geurhinder en slibbelasting; 
o Er kan weinig meer aan de problematiek gedaan worden dan er bij AWV te blijven op 

aandringen om een gescheiden rioleringsstelsel op de Leuvensesteenweg aan te 
leggen. 

Opmerkingen MAR: 
o In andere gemeenten op plaatsen met betonnen grachten, is het probleem identiek. 
o Kan het niveau t.h.v. de Dambeek verhoogd worden, waardoor het water van de 

Leuvensesteenweg de andere richting op stroomt? 
 

- Omgevingsvergunningen: 
o Afgeleverd: 

 Verscheidene bronbemalingen (klasse 3) 
 Sorteercentrum textiel Spit/Televil (ViTeS), Leuvensesteenweg 354 (klasse 3). 

Zij zullen binnenkort nog een klasse-1 dossier indienen voor het sorteren van 
electro. Het dak van hun magazijn ligt vol met zonnepanelen via 
burgercoöperatie Klimaan. 

 Weigering bedrijvencentrum de Malt, Leuvensesteenweg 350 (klasse 2) na 
negatief advies VMM (water) omwille van gebrekkige info (ontbrekende 
berekening hoeveelheid afvalwater, risico’s captatie water uit kanaal voor 
vissen,…) 

o In Behandeling: 
 Bedrijfverzamelgebouw 23 units, Leuvensesteenweg 240 (Hotel Classics) met 

IIOA klasse 3 voor lozen van afvalwater + hs-cabine – in OO / Dossier 
deputatie met adviesvraag aan gemeente. 
Advies MAR: 

 Het karakter van de beek moet verbeterd worden, niet verslechterd. 
Dit gaat om een speerpuntgebied. De Molenbeek maakt deel uit van 
het Life-project Groene vallei; 

 De gebruiksbeschrijving is te vaag; 
 Er dient een ecologische studie van de vijver te gebeuren. 

 Verkaveling Felix Timmermansstraat, creëren van 33 bouwloten – OO 
afgesloten 
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Bezwaren o.a. m.b.t. vermindering open, CO2-impact vervoersbewegingen, 
lawaaihinder, debiet riolering niet op voorzien (nu al problemen). 
De MAR geeft hierover geen advies, omdat het dossier in eerste instantie 
betrekking heeft op RO. 

 Verkaveling Boomblokweg: behandeling nog op te starten 
 Deze 3 dossiers worden volgende week besproken op de GECORO 

 
 Nieuws van de natuur 
 

- Duiding recente overstromingen gemeente 
o Afvoercapaciteit van Dijle (+ bescherming Mechelen) 
o Aanvoer: Dijle & Demer, Molenbeek, Leibeek, &co, RWZI. 
o Buffercapaciteit in Pikhakendonk is beperkt en nefast voor het natuurgebied. 
o Sigma BMB en Sigma Demer nog niet klaar (GOGs). 
o RWZI BMB: latent gevaar = onvoldoende afkoppeling regenwater (DULO) en import 

uit andere gebieden. 
o Onvoldoende buffercapaciteit riolering voor “nieuwe” regenpatronen.  Zie Apollo. 

- Herziening “Apollostudie”  vh RWZI BMB 
o Studie jaren ’90 van het RWZI: berekening van het risico op (grote) overstroming ( 5, 

10, 20, 100 jaar). 
o Onvoldoende afkoppeling van het regenwater.   
o Niet aangepast aan de nieuwe regenpatronen. 
o Gevolgen: overstromingen en onvoldoende dagen zuivering door overstort.  

Vervuiling van het natuurgebied Pikhakendonk en Broek. 
o Vraag: Kan VMM/Aquafin een herberekening met nieuwe risico-inschatting 

uitvoeren? 
MA zal dossier proberen terugvinden. 

- Grote projecten: 
o Nationale parken: Demervallei en Rivierenland, Groene vallei,..  

 Verloop selectieprocedure: 
 Indienen conceptnota 15/09/2021 > 9 mogelijke kandidaten; 
 Max. 7 initiatieven komen in aanmerking voor begeleidingstraject (12 

maanden); 
 Finale beoordeling en erkenning 3 – 4 kandidaten eind 2022. 

o Voortgang Sigmawerken:  
 Afgraven van de bemeste gronden: rond; 
 Inbrengen van pimpernelgrasland Zemst: ok; 
 Poelen voor amfibieën naast Streepkesdreef: aanvang volgende week; 
 Verleggen van wandelpad van Rijmenam naar Boortmeerbeek: wachten op 

maisoogst. 
o LIFE-project Groene Vallei:  

 Sanering van de vijver achter de scouts/chiro tot 3 (kam)salamanderpoelen = 
klaar; 

 Onderzoek compostering van maaisel + verwerking tot voeder / brandstof / 
compost. 

 Gekende data 

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

 


