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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 13 januari 2019 
 
 
Aanwezig: 
Karin Derua, burgemeester en schepen van milieu 
Julien Chaubet, voorzitter 
Wouter Decat / Ann Morissens (deel) 
Friedel Pas (deel) 
Jeroen Vanveerdeghem 
Roger Swinnen 
Herman Van Bever 
Fabienne van Aelst 
Elena Doms 
Frans Dhaenens 
Erik Van Craen 
Marleen Vandenbempt, milieuambtenaar 
 
Verontschuldigd:  
Steven D’Hont, Marijke Doms, Lieve Stoops, Nieke Baudet 
 
Agenda: 

1. Verslag MAR 14 november 2019 
2. MAR statuten, huishoudelijk reglement en afsprakennota 
3. Werkpunten 

a. werkgroep bijen 
b. amfibieënoverzetactie 
c. klimaat 
d. organisatie zwerfvuilactie  

4. Mededelingen van de gemeente  
5. Nieuws van de natuur 
6. Op voorhand ingediende punten leden 
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1. Verslag MAR 14 november 2019 
 
De vergadering keurt het verslag van 14 november 2019 goed. 
 
Volgende bemerkingen werden gemaakt: 

- Op het perceel aan de Barelweg dat in aanmerking komt om door de school te laten 
beplanten, staan er reeds bomen.  

- Op het tennisterrein aan Lievekensbossen dient geen tennisveld verwijderd te worden, maar 
dient het aanwezige veld meer gepromoot te worden. Speeltuigen zijn niet zo zinvol, want 
binnen enkele jaren zijn de huidige kinderen daar te oud voor en de meesten hebben er een 
staan in de tuin. (dit slaat niet op het verslag van 14/11/19) 

- Het ontwerpverslag dient vlugger te worden rondgestuurd. 
 

2. MAR statuten, huishoudelijk reglement en afsprakennota 
 
De laatst aangepaste versie van de statuten, huishoudelijk reglement en afsprakennota 
(doorgestuurd op 07/01/2020) wordt goedgekeurd door de MAR. Deze zal worden voorgelegd aan 
de gemeenteraad. 
 

3. Werkpunten 
 

a. Werkgroep bijen 
 

- De gemeente heeft een overleg gehad met Interleuven en Jens d’Haeseleer (Natuurpunt) 
m.b.t. de opmaak van een actieplan. 

- Er werd een subsidieaanvraag voor een klimaatproject ingediend bij de provincie. De 
definitieve aanvraag dient ingediend te worden tegen 15 april. Het gaat hierbij onder meer 
om de opmaak van een bijenplan (inventarisatie aanwezige bijen + advies over beheer en 
inrichting), heraanleg gemeentelijke terreinen, educatie (workshops bijenhotels en bij-
vriendelijke bloementuin voor scholen, jeugdbewegingen,…). 

- Er komt nog een oproep naar kandidaten voor in de werkgroep rond bijen (nieuwsbrief,…). 
 

b. Amfibieënoverzetactie 

Verwacht wordt dat de topdagen tussen 20 februari en 31 maart 2020 zullen vallen. 

Het CBS is principieel akkoord met overzetacties aan Blokstraat (deel straat afsluiten tijdens 
topnachten) en Aarschotsebaan/Rijkenhoekstraat (raapactie). Dit dient nog wel te worden 
uitgewerkt in een tijdelijke politieverordening. 

Natuurpunt zorgt voor een whatsapp-groep om vrijwilligers te kunnen oproepen. Inschrijven kan via 
het e-mailadres paddenoverzet@natuurpuntboortmeerbeek.be. 

Infoavond met Dominique Verbelen: donderdag 13 februari 2020 in KLJ-gebouwen het Vaartpunt 
(nog te bevestigen). Dit is vlakbij de betrokken zones. 
+ communicatie via lokaal bussen, school, jeugdbeweging, gemeentelijke nieuwsbrief, website, 
lichtkrant. 
 
Vrijwilligers dienen zelf voor een fluohesje te zorgen. De gemeente bezorgt de coördinator fluohesjes 
voor diegene er geen mee hebben. 
 

c. Klimaat 
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Is de LED-verlichting met bewegingssensor aan de vaart die de provincie voorziet wel nodig? Er is 
veel strooiverlichting van de nabijgelegen Leuvensesteenweg aanwezig. Op sommige plaatsen is het 
echter wel donker. 
Oversteken zouden wel met licht kunnen worden aangeduid. 
Kan er niet 1 zijde voorbehouden worden voor fietsers en de andere voor wandelaars? Er wordt zeer 
snel gereden, wat voor onveilige situaties zorgt. De fietsostrade is wel aan 1 zijde aangeduid. 
Erik deed reeds een voorstel aan AWV m.b.t. Leuvensesteenweg: 2 rijstroken voor auto’s + 1 
afgescheiden even brede rijstrook voor fietsers/wandelaar. Er is daarvoor voldoende plaats. 
 
Evaluatie klimaatmis: 
50 à 60-tal aanwezigen. 
Er was veel enthousiasme.  
Beter enkele goede voorstellen dan teveel die niet worden uitgewerkt.  
3 grote thema’s: bomen planten, voedselverspilling, bijen. Samenwerking per thema is interessant. 
Dit werd voorgesteld.  
Nu nog afwachten wat er effectief gebeurd. KAT volgt op. 
 
Klimaatactieplan 2030: 
Keerbergen en Haacht zullen dit uitwerken op een later tijdstip, zonder de hulp van de provincie. 
Boortmeerbeek zal haar actieplan daarom dit voorjaar i.s.m. Kampenhout en Steenokkerzeel laten 
opstellen door de provincie. We zitten daarmee in de eerste groep. 
Participatie wordt nog uitgewerkt. 
Een deel van het actieplan zal bestaan uit de projecten van het KAT. 
 

d. Organisatie zwerfvuilactie 
 
Zwerfvuilactie zaterdag 21 maart, 10 – 12u 

 3 startpunten:  
o kerk Boortmeerbeek: coördinator: Steven 
o kerk Schiplaken: coördinator: Frans 
o kerk Hever: coördinator: Jeroen 

 materiaal wordt op voorhand afgeleverd (30-tal min. voor start), zodat om 10u effectief 
gestart kan worden. 

 betere coördinatie verzamelen afval. Op voorhand afspreken waar + zo nodig bijkomende 
punten op de dag zelf via tel. doorgeven. 

 Aan scholen vragen of meedoen op moment zelf, of in andere periode. Moeilijk om aan 
deelnemers te vragen een stuk te passeren zonder iets op te ruimen (+ wordt vergeten). 

 Voor achteraf wordt een drankje en wafel voorzien. 
 Vragen om in te schrijven: voldoende materiaal/locatie. Eventueel vragen te verschuiven bij 

slechte verdeling. 
 
Gezocht: bijkomende coördinator als back-up.  
 
Voorstel van spandoek 

 Voorzien van nadarafsluiting met spandoeken langs verbindingswegen 
 Vb. 3 duidelijke afbeeldingen met weinig tekst van sigaretten, blikje, kleine zak 
 I.s.m. buurgemeenten + roteren 

 
4. Mededelingen van de gemeente  
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 Bomencharter: Er komt een oproep via gemeentelijke website met de vraag naar in 2019 
aangeplante bomen. Natuurpunt kan deze mee verspreiden. 

 Verbruik laadpalen 2019: 
o Aststraat 1 (plaatsing 06/07/18): 67 sessies, 28 gebruikers 
o Ravensteinstraat 7 (plaatsing 5/9/18): 80 sessies, 17 gebruikers 
o Karabiniersstraat 28 (plaatsing 10/07/19): 167 sessies, 17 gebruikers 
o Blokstraat 2 (plaatsing 21/11/19): 4 sessies, 3 gebruikers 

 Deelname project ‘thuis in de toekomst’ i.s.m. Woonloket.  
= Campagne Vlaamse Overheid om inwoners te laten stilstaan bij hoe ze willen wonen, 
vandaag en in de toekomst. 

 Het Essenbos, aan de Molenbeekstraat, zal worden gekapt omdat de bomen dood/ziek zijn. 
Er wordt een heraanplant voorzien met inheemse bomen en struiken. 

 Het reglement eikenprocessierupsen zal worden aangepast. Preventieve bestrijding met 
Foray 48B (Bacillus thuringiensis) mag momenteel enkel nog worden toegepast in niet voor 
de natuur gevoelige gebieden (= speciale beschermingzone of aanwezigheid van waterloop, 
zeldzame vlinders, prioritaire amfibie of vis) en op voorwaarde dat er het voorbije jaar 
daadwerkelijk rupsen werden vastgesteld. Mogelijk wordt dit in de toekomst nog verder 
beperkt. De provincie schreef in 2019 dat ze er van uitgegaan dat de preventieve bestrijding 
met biocides in de toekomst in Vlaams-Brabant vermeden kan worden, omdat de druk nooit 
zo hoog was als in de provincies Antwerpen en Limburg. 

 Brouwerij Haacht heeft laten weten dat ze voldoende bekers hebben om uit te lenen voor 
evenementen. De bekers worden wel mat door het gebruik van de wasstraat. 
Spijtig genoeg krijgt Rock Werchter waarschijnlijk een uitzondering op het gebruik van 
herbruikbare bekers. 

 Omgevingsvergunningen: 
o In aanvraag: 

 Garage Peelarts (klasse 2): uitbreiding met extra showroom (RO) + airco 10 
kW (kl. 3) 

 DHL (klasse 1): opnieuw in openbaar onderzoek omwille van vermeerdering 
hoeveelheid opgeslagen gevaarlijke producten.  
Aanvullende info:  

 aan elke loskade is bijkomende locatie voor inpluggen wachtende 
vrachtwagens geplaatst (n.a.v. advies CBS).  

 Er werden instructies gegeven aan de operationele medewerkers om 
maximaal in te pluggen. Hierop wordt toegezien door supervisors + 
security guards (n.a.v. advies CBS).  

 Haalbaarheidsstudie plaatsing zonnepanelen: dit was een 
aanbeveling van het CBS, maar kan volgens POVC niet als bijzondere 
voorwaarde opgelegd worden, zonder gemeentelijk reglement. DHL 
zegt dat dit moeilijk is, omdat ze geen eigenaar zijn van de 
gebouwen. 

Er werd een informatievergadering voor buurtbewoners georganiseerd m.b.t. 
bezwaarschrift over geluid en camerabewaking. De gemeente heeft gevraagd 
om hiervoor in de toekomst ook uitgenodigd te worden. 
Er wordt door de MAR opgemerkt dat het groene licht, horend bij de 
camera’s niet wettelijk is volgens Vlarem, want dat er geen licht 
geproduceerd mag worden wanneer er geen werkzaamheden plaatsvinden. 
DHL heeft wel laten weten dat ze dit licht zullen afschermen van de buurt. De 
camera’s zijn een tijdelijke voorziening op vraag van een klant, die beelden 
van de eigen terreinen nemen. 

 Brouwerij Haacht (klasse 1): afwijking lozingsnorm Kobalt. 
Wijziging norm in Vlarem II: 10 => 0,6 µg/l 
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Aanvraag: 3 µg/l = 2x max. gemeten hoeveelheid, om onzekerheden uit te 
sluiten. Mogelijke bron : FeCl, dat in de eigen waterzuiveringsinstallatie 
gebruikt wordt om de aanwezige fosfaten neer te slaan.  
Bijna alle reinigingsmiddelen op basis van fosfor zouden reeds vervangen zijn 
door alternatieven. 

o Vergund: 
 Anda Sauzen (klasse 3): uitbreiding met kantoor/magazijn – overdekt laden 

en lossen (RO) + verplaatsing RWZI naar achteren (vermindering debiet). 
Regularisatie van o.a. stookinstallatie, opslag paletten en emmers. 

 Traktie Express (klasse 3): stallen van vrachtwagens e.d. 
 Bronbemaling in Heesterweg (klasse 3) 

 Antwoord Ecowerf op vraag over asbest, gesteld op de vergadering van 14 november: 
EcoWerf heeft zeker de plannen om recipiënten ter beschikking te stellen om asbest aan huis 
te laten ophalen. We hebben hiervoor einde 2018 een projectaanvraag ingediend, net zoals 
alle andere afvalintercommunales. Jammer genoeg waren er onvoldoende financiële 
middelen om alle projecten, waaronder het onze, te kunnen goedkeuren. Ook in 2019 waren 
er geen financiële middelen.  
We hebben aan Ovam opnieuw de vraag gesteld of er in 2020 opnieuw financiële middelen 
zullen zijn om ons project goed te keuren, zodat we van start kunnen gaan.  
Wij raden de inwoners aan om asbest afgedekt naar onze recyclageparken te brengen en 
kleine stukken te verpakken. Grote stukken kunnen niet ingepakt naar het recyclagepark 
gebracht worden. Het zou kunnen dat dit in de toekomst zal wijzigen. Dan houden we jullie 
zeker op de hoogte. 
 

5. Nieuws van de natuur 
 Lopende projecten:  

o ORIOM: studie over de open ruimte en concrete voorstellen op zone/streek niveau. 
o Boortmeerbeek komt in aanmerking voor subsidies voor de aankoop van grond (2 

percelen aan Audenhovenlaan en aan de Servaesmolen, langsheen Molenbeek). Dit 
kan ook via aankoopsbusidies Nationaal Park: zie verder. 

o SIGMA: lopende , realiseert wetland & KLE, recreatie 
o Groot Nationaal Park:  

 donkergroene natuur, snel te realiseren: tegen 2024 
 300 ha corridors nodig om alles aan elkaar te breiden (30 ha Boortmeerbeek).  
 Vlaamse overheid subsidieert aankoop + openstelling. 
 Nog geen consensus over kaart. 

o LIFE project: onderdeel ‘groene corridor’ 
o Beleidsplan Open Ruimte (conceptnota): provincie, in openbaar onderzoek tot en 

met 14 februari.  
o Weesbeek/Molenbeek: lopende, waterkwaliteit/beheer/recreatie op peil brengen.  

Waterkwaliteit Weesbeek: vrij goed. Leibeek: vervuilde bodem. 
Mee opgenomen in conceptnota open ruimte. 

o ‘Human Environment Interactions in Floodplain Environments – Learning from the 
past’ KULeuven: nieuw Europees project,  mogelijks enkel kleine projecten, 
opwaardering, vb. geo-route door studenten in Boortmeerbeek. 

 Beschikbare troeven: visieplan Boortmeerbeek m.b.t. ruimtelijke inrichting: Open 
landbouwgebieden vrijwaren voor boeren, erkende natuurgebieden, openbare gronden: hoe 
in elkaar schuiven? 

 Voorstellen MAR: 
o Positief bezwaarschrift ten gunste van MER conceptnota beleidsplan Open Ruimte 

Vlaams-Brabant: afstemming Nationaal Park. Creatie van fysische connectie 
Molenbeekvallei. 
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o Oprichting taakgroep: adviseren van gemeente m.b.t. plan van aanpak, klaarstomen 
voor Nationaal Park.  
Frans, wie is nog geïnteresseerd? 
Frans volgt vergaderingen van ORIOM, Weesbeek, Sigma,… voor Natuurpunt en 
heeft contacten met provincie. 

o Frans organiseert een overleg met de gemeente en andere actoren, mits het CBS 
hiervoor vragende partij is. 

 
Voor meer info: zie presentatie in bijlage 
 

6. Op voorhand ingediende punten leden 
 

- Knotwilgen Kallebeekstraat worden aangevreten door paarden. Eigenaar werd reeds 
gecontacteerd en zal een draad rond de bomen zetten. 

- Verbieden van haagscharen, grasmaaiers,…. Met verbrandingsmotor in kleine tuinen. Voor 
nieuwe inwoners + op termijn voor iedereen. 
Verbieden van het wassen van auto’s op de oprit.  

 
 
Gekende data 
 
Datum  Onderwerp Locatie Genodigden 
Donderdag 13 februari, 19u30 – 
21u00  

Infoavond 
paddenoverzetactie 

Het Vaartpunt (KLJ) Iedereen 

Maandag 9 maart, 19u30 Vergadering MAR Gemeentehuis Leden MAR 
Zaterdag 21 maart, 10u00 – 
12u00 

Zwerfvuilactie  Kerken Boortmeerbeek, 
Hever, Schiplaken 

Iedereen 

Maandag 11 mei, 19u30 Vergadering MAR Gemeentehuis Leden MAR 
Maandag 8 juni, 19u30 Vergadering MAR Gemeentehuis Leden MAR 
Maandag 14 september, 19u30 Vergadering MAR Gemeentehuis Leden MAR 
Maandag 9 november, 19u30 Vergadering MAR Gemeentehuis Leden MAR 
 


