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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 8 november 2021 
 
 
Aanwezig: 
Julien Chaubet, voorzitter 
Karin Derua (burgemeester) 
Audrey Bogaerts (schepen van milieu) 
Frans Dhaenens  
Herman Van Bever 
Friedel Pas  
Lieve Stoops 
Jeroen Vanveerdeghem  
Wouter Decat (Groen!, plaatsvervanger Ann Morissens) 
Marleen Vandenbempt, milieuambtenaar 
 
Afwezig: 
Marijke Doms  
Erik Van Craen 
Fabienne van Aelst 
Steven D’Hont 
 
Verontschuldigd:  
Roger Swinnen 
Ann Morissens 
Nieke Baudet 
 
 
Agenda: 
 
1. Verwelkoming nieuwe schepen 
2. Verslag MAR 4 oktober 2021 
3. Opvolging adviespunten MAR 4 oktober 2021 

a. Project Schiplaken Groene Long Bosuiltjes 
b. Projecten gemeente 

i. Voedselverspilling 
c. Schenking van 3 toekomstbomen + bank door NP aan gemeente 
d. Werkgroep bijen / bijenplan 
e. Klimaat 

i. KAT 
ii. Vlaams klimaatpact 

f. Nacht van de duisternis 
g. Projectoproepen natuur 

4. Openbare onderzoeken Vlaamse Overheid 
5. Mededelingen van de gemeente  
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6. Nieuws van de natuur  
a. Grote themazitting klimaat 
b. Concreet maken groene corridors door gemeente 
c. Stand van zaken nationale parken en natuurparken 
d. EU Project Ponderful 
e. Digitale atlas beken 

7. Data MAR 2022 

 
 

 Verwelkoming nieuwe schepen 
 

De MAR verwelkomt Audrey Bogaerts, de nieuwe schepen van milieu, en bedankt de burgemeester 
voor haar bijdrage de voorbije jaren. 
 
Er zal voor gewaakt worden dat de MAR om 22 uur wordt beëindigd. 
 
 Verslag MAR 4 oktober 2021 
 
De vergadering keurt het verslag van 4 oktober 2021 goed. 
 
 Opvolging adviespunten MAR 4 oktober 2021 

 
a. Project Schiplaken Groene Long Bosuiltjes 

 
De burgemeester zal een overleg inplannen met de Bosuiltjes over de uitbreidingsplannen 
(inplanting) van de school. Dit overleg heeft omwille van gestegen coronacijfers nog niet 
plaatsgevonden. 
Deze plannen van de school zouden nog maar in een beginstadium zijn. 
 
De vraag om bomen te kunnen planten leeft nog bij de school. Het moet wel een stuk zijn op 
wandelafstand. 
 
Natuurpunt heeft een aantal projecten lopende met school in kader van natuurbeheer. 
 

b. Projecten gemeente 
 

i. Voedselverspilling 
 

De derde en laatste workshop onder leiding van Foodwin werd uitgesteld. Deze zal plaatsvinden op 
donderdag 2 december. Deelnemen is nog steeds mogelijk. 
 

c. Schenking van 3 toekomstbomen + bank door NP aan gemeente 
 
De lindebomen zijn in de grond gezet voor 2 jaar. Frans ging dit verder bekijken met werkleider Marc 
Paeps, maar dat is nog niet gebeurd. 
 

d. werkgroep bijen / bijenplan 
 
Natuurpunt zal het bijenplan in december aan de gemeente bezorgen. 
Verleden jaar werden Aziatische hoornaars t.o.v. gemeentelijke loods opgemerkt. Kan over website 
Vespa opnieuw iets op gemeentelijke website worden gezet? 
 

e. Klimaat 
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i. KAT  
 

Het KAT is nog niet samengekomen. 
 

iii. Vlaams klimaatpact 
 

De MAR steunt dit plan, maar houdt hierover geen aparte werkgroepvergadering om specifieke 
punten te bepalen. 
 

f. Nacht van de duisternis – 9 oktober 
 
Gezien de omstandigheden (kort dag) grote deelname: 50 à 60 personen. Kleinschaliger dan 
Ravestein. Wat tegenviel was een tekort aan hulp, waardoor de organisatie iets moeizamer verliep. 
Er was een goede nababbel. Pluim van de burgemeester voor de organisatie! 
2 verbeterpunten:  

 teleurstelling geen touwparcours (ouders met kleine kinderen kwamen hier speciaal voor); 
 Op eerste post lange gepassioneerde uitleg van 20 – 30 min. aan groep 1, terwijl 2e en 3e al 

aan het wachten waren: te vervangen door een lusparcours? 
 
Volgende MAR bij bepalen van ‘werkpunten 2022’ invullen hoe volgende editie wordt ingevuld: 
concept 2 jaar geleden met voldoende ondersteuning of opnieuw beperkt? 
 
Tijdens fakkeltocht Natuurpunt i.s.m. Kampenhout 350 pers., waaronder veel uit BMB.  
 
 Mededelingen van de gemeente  

 
Omgevingsvergunning klasse 1 in openbaar onderzoek:  

 sorteercentrum voor textiel en A.E.E.A. Leuvensesteenweg 354, kringwinkels Televil + Spit. 
Klasse 1-rubrieken zijn opslag textiel en A.E.E.A. Verder o.a. verwarmingsinstallatie, opslag 
kleine hoeveelheden gevaarlijke producten, stallen van heftrucks,… 
Het gaat niet om het demonteren van elektro, mogelijk wel om zeer kleine reparaties.  
Het is een sociaal economiebedrijf.  
Er liggen zeer veel zonnepanelen op het dak. Dit is niet vergunningsplichtig. 

 
 Nieuws van de natuur 

 
a. Grote themazitting klimaat 

 
Hieronder kunnen veel subthema’s geplaatst worden gaande van opwarming, overstroming, 
verdroging, grondwaterwinning, verlies van biodiversiteit, landbouw, enz. 
Prioriteitenvolgorde. Waterthema Overstroming/verdroging is belangrijk voor BMB, want het gaat 
om een overstromingsgevoelig gebied. 
 
Herziening vragen van berekening Aquafin 1998. Toen werden al vragen gesteld over 
localisatie/capaciteit. 
Studie is niet terug te vinden, ook niet digitaal, noch bij de gemeente noch bij Aquafin. 
Thema belichten vanuit verschillende hoeken? 
 
Er is een hemelwater- en droogteplan in opmaak met Fluvius. Er zal navraag gedaan worden naar de 
stand van zaken. Fluvius doet momenteel navraag bij verschillende organisaties, waaronder 
Natuurpunt. 
 



Verslag milieuadviesraad Boortmeerbeek 8 november 2021 Pagina 4/6 
 

Voorstel Natuurpunt: werkgroep waarin experten iets komen vertellen. Vb. Aquafin (mits uitvoering 
herberekeningen), VMM (waterkwaliteit),… 
 
Voorstel MAR: themazitting met rapportage hemelwater- en droogteplan (hoe elastisch zijn 
systemen om dit op te vangen, combinatie). Kloppen aan bij mensen ten velde. Zit input Natuurpunt 
er in? Komen we tot een werkbaar model?  
 
Volgende vragen zouden gesteld moeten worden: 

- Wat met onthardingsproblematiek? 
- Wat als waterbom boven Boortmeerbeek naar beneden komt? Wat zijn de gevolgen? Hoe 

kunnen we deze beperken? Is hier een rampenplan voor? 
- Rioleringsbeleid. Verschillende gemeenten voeren water aan (Haacht, Rijmenam, Putte,..). 
- Welke debieten kunnen onze beken aan? 

 
 MAR vraagt om hierover input te kunnen geven (Fluviusstudie) 

 
In kader van Sigma zijn ook al wel wat berekeningen gedaan. Zitten deze in studie Fluvius? 
Belangrijk andere experten te betrekken en totaalplaatje te bekijken. 
 
Opstart klimaatplan met verschillende gemeenten in zomer 2022 (Haacht, Keerbergen) i.s.m. 
provincie. MAR rond opbouwen? Iets grotere groep. Meer mogelijkheid om acties te ondernemen.  
 
Werkpunt volgend jaar, werkgroep rond oprichten. Graag initiatief vanuit gemeente voor. 
MAR vraagt wat is er precies gevraagd is aan Fluvius. 
 
In alle comités (Weesbeek, Barebeek,…) vragen om bekommernis debieten die van elders komen te 
herhalen. 
 

b. Concreet maken groene corridors door gemeente 
 
Doel: concreet realiseerbare dingen nastreven als MAR.  
Er is geweten is waar corridors moeten komen – zie omgevingsanalyse.  
Aanvang op gronden verpacht door gemeente / OCMW. Inventariseren + bekijken welke ingrepen er 
gedaan kunnen worden. vb. strook bloemen, struikjes, bosje, rij bomen voor vleermuizen,… Deel is 
subsidieerbaar via VLM. 
Aantal uitkiezen?  
 
Moet over kanaal geraken.  Barebeek – Kampenhout-Sas (industriegebied). 
Molenbeekvallei Hotel Classics, proberen deftige strook vast te krijgen i.p.v. flessenhals. 
 
In kader van lokaal energie- en klimaatpact: 1 boom en ½ meter haag/inwoner tegen 2030  
 
Ook doorgangen voor egels (egelwegel) voorzien. 
 
Hoe kan MAR ondersteunen? Terreinkennis. Vb. Roger Swinnen is aan Herman Van Bever 
terreinkennis aan het meegeven 
School zou kunnen aanplanten. 
Gemeente heeft te weinig personeel om momenteel veel te realiseren. Er zijn wel aanwervingen 
voorzien.  
 
Vraag aan gemeente: hoe kan dit concreet in actie omgezet worden?  
Met vrijwilligers zoals trage wegen? 
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Via ruimtelijke ordening verplichte aanplantingen opleggen in omgevingsvergunning? Moet dan wel 
handhaven. 
Wettelijk kader, regelen van financiering (subsidies) moet wel door gemeente gebeuren. 
 
In verleden is al eens oproep voor aanplant met vrijwilligers gedaan. Er was toen te weinig volk, dit is 
vooral achteraf door eigen arbeiders gedaan. Eerst werkgroep oprichten, daarna pas naar uitvoering 
kijken. Zijn altijd dezelfde die komen. Zien hoe we andere inwoners kunnen triggeren. Over 
brainstormen. 
Eerst enkele corridors inventariseren. De aanplant moet geen probleem zijn. Hiervoor is interesse bij 
scholen. Misschien ook bij jeugdverenigingen? Kan misschien in ruil voor subsidies die ze nu reeds 
krijgen door de verenigingen gebeuren? 
 
Kan aan Nils Natuurpunt Nationaal gevraagd worden om tools aan te reiken? 
 

c. Stand van zaken nationale parken en natuurparken 
 

Iedereen is in afwachtende modus tot men weet wie ontwerp mag maken. Verwacht wordt helft mag 
verdergaan en daarvan zal nog eens helft nationaal park worden. 
Gemeente zit in 2 voorstellen: Demervallei, Rivierenland. Verwacht wordt dat 1 van beide het haalt.  
Mochten ze allebei gekozen worden: gevraagd dat ze door zelfde deur kunnen gaan. Er is beloofd dat 
dit zal gebeuren. Indruk: er is overleg tussen beide, maar juiste info komt niet altijd op juiste plaats 
(gemeente, Natuurpunt BMB). 
 
Gemeente op grens = belangrijke schakel. Kan ideeën strategisch op tafel leggen, maar moeten 
voorzichtig zijn niet uit boot vallen - ‘Buur zal wel doen’ Kan dus zowel voordeel als nadeel zijn. Grens 
ligt voorlopig op Rijmenamsebaan. 
 

d. EU Project Ponderful 
 

EU Project over aanleg en beheer van poelen met natuurlijke methodes, met hulp van de KUL ( 1ste 
bijeenkomst 2 dec in Leuven). Ondersteuning bieden aan mensen die op natuurlijke manier, 
goedkoop poelen willen aanleggen voor amfibieën, vb. kamsalamanders.  
Redelijk wat particulieren, boeren graven zelf poel. Moeten deze attent maken dat ze hulp kunnen 
krijgen bij aanvraag subsidies, aanleg, onderhoud. Hoe bereiken we de mensen? Via nieuwsbrief? 
 
RLD heeft al een gelijkaardig project: https://www.rld.be/projecten-7535/lopende-projecten/2-
poelenproject-breedsmoel-zoekt-poel.  
Er zal bij hen geïnformeerd worden of er samenwerking is. 
 

e. Digitale atlas beken 
 
Voorstel: inventariseren met vrijwilligers van alle beken zoals de trage wegen, vaststellen van 
knelpunten, vb. probleem van geurhinder Bieststraatbeek. 
 
Welke beken zijn er, wat kunnen aangelanden wel/niet verwachten (wie doet onderhoud)? Zicht 
krijgen op waterhuishouding. 
 
Statuut waterlopen is terug te vinden op geopunt.be.  
Kan tool als die van trage wegen hiervoor hergebruikt worden? Anders krijg je meeste info 
waarschijnlijk niet.  
Beken die aangelanden zelf moeten onderhouden zijn privédomein. Wat met betreding hiervan? 
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Gemeente heeft met provincie contact m.b.t. wateroverlast Molenbeekstraat. Er komt een overleg 
over onze beken, de klassering.  
Provincie stopt soms in midden van gracht, omdat het stuk verderop niet geklasseerd.  
Als maar deel van beek onderhouden wordt, wordt alle inspanning teniet gedaan (berging, 
voorkomen van overstroming,…). Er dient niet enkel bekeken te worden wie verantwoordelijk is, 
maar ook wat er gedaan kan worden om dit te voorkomen. 
 
Kan gevraagd worden dat provincie uiteenzetting geeft aan MAR? 
 
Kan tool inventarisatie gemaakt worden door provincie? 
 
 Lieve, Julien en Frans zullen samen een document opstellen om voor te leggen aan het CBS 

waarin alle suggesties vermeld onder het thema ‘nieuws van de Natuur’ worden samengevat. 
 
 
 Data MAR 2022 

 
Datum  Onderwerp Locatie Genodigden 
10 januari Vergadering MAR Digitaal Leden MAR 
14 maart Vergadering MAR Gemeentehuis? Leden MAR 
9 mei Vergadering MAR Gemeentehuis? Leden MAR 
12 september Vergadering MAR Gemeentehuis? Leden MAR 
7 november Vergadering MAR Gemeentehuis? Leden MAR 

 


