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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 14 november 2019 

 

 
Aanwezig: 
Karin Derua, burgemeester en schepen van milieu 
Julien Chaubet, voorzitter 
Lieve Stoops, ondervoorzitter 
Ann Morissens 
Friedel Pas (later) 
Jeroen Vanveerdeghem 
Nieke Baudet 
Roger Swinnen 
Herman Van Bever 
Fabienne van Aelst 
Jens d’Haeseleer (spreker Natuurpunt) 
Marleen Vandenbempt, milieuambtenaar 
 

Verontschuldigd:  
Steven D’Hont, Marijke Doms, Elena Doms, Frans Dhaenens 
 
Afwezig: 
Erik Van Craen 
 

Agenda: 

1. Verslag MAR 05 september 2019 
2. MAR statuten, huishoudelijk reglement en afsprakennota 
3. Evaluatie nacht van de duisternis 
4. Voorstelling rond bijen (toelichting Natuurpunt) 
5. Organisatie amfibieën overzetactie 
6. Stand van zaken klimaatactieteam 
7. Werkpunten werkjaar 2019 - 2020 
8. Mededelingen van de gemeente  
9. Nieuws van de natuur 
10. Op voorhand ingediende punten leden 
11. Data volgende vergaderingen 
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1. Verslag MAR 05 september 2019 
 
De vergadering keurt het verslag van 05 september 2019 goed. 
De naam van Erik Van Craen stond twee maal vermeld in de aanwezigheidslijst. Dit wordt nog 
aangepast. 
 

2. MAR statuten, huishoudelijk reglement en afsprakennota 
 
Herman Van Bever heeft een hele lijst met opmerkingen op de statuten en het huishoudelijk 
reglement bezorgd. Deze voorgestelde aanpassingen zijn verwerkt in de tekst. Aan alle leden wordt 
gevraagd om deze voorgestelde aanpassingen tegen de volgende vergadering te bekijken en hierop 
eventuele opmerkingen voor de volgende vergadering door te geven. 
 

3. Evaluatie nacht van de duisternis 
 
De organisatie en de samenwerking tussen de gemeente, Natuurpunt en de Wereldwinkel was goed. 
Er waren meer dan 250 personen aanwezig, wat erg inspirerend is. Het weer was ook wel erg goed. 
Er waren veel inwoners bij die men anders niet ziet. Ook veel gezinnen met kleine kinderen. De 
communicatie via de scholen is belangrijk. Dit creëert ook een dynamiek. Natuurpunt werd achteraf 
gecontacteerd door verschillende scholen m.b.t andere projecten. 
Er waren soms te veel deelnemers per activiteit, specifiek bij de vleermuizen. Volgend jaar dienen er 
2 gidsen voorzien te worden. Eventueel een flexibele gids, die ingezet kan worden waar nodig is. 
 
Kracht van de activiteit: 

 1 locatie 

 Korte activiteiten, ook geschikt voor kinderen (mogelijkheid om vroeger door te gaan) 

 Communicatie naar de scholen 
 
Voorstel voor volgend jaar: zelfde concept, (deels) andere onderwerpen 
Vroeger starten, eventueel met activiteiten specifiek voor kinderen? 
Ideeën mogen doorgegeven worden 
 

4. Voorstelling rond bijen (toelichting Natuurpunt) 
 
Bijenactieplan gemeente 
 
De gemeenteraad heeft op 23 september beslist om en een bijenplan op te stellen, met als doel 
binnen 2 jaar het charter bijenvriendelijke gemeente te kunnen ondertekenen. 
Met Interleuven zal een stappenplan worden opgesteld en een werkgroep worden samengesteld met 
afgevaardigden van verschillende belangengroepen, om een actieplan uit te werken. Ook de MAR 
kan hierin zetelen. 
 
De gemeente kreeg reeds 1 insectenhotel van Groen dat aan de HaBoBIB in Schiplaken zal worden 
geplaatst, eventueel samen met enkele bijenvriendelijke aanplantingen. De gemeente zal hierbij een 
infobord plaatsen. 
 
Viviane van het klimaatactieteam heeft ook een project naar bedrijven toe. 
 
Natuurpunt organiseert reeds activiteit bouwen van vogelnestkastjes en bijenhotels. 
 
Bloemengemeente worden cfr. Mechelen? Burgers overtuigen bloemen in tuinen te zetten?  

 Niet alle bloemen zijn ideaal voor bijen (vb. geraniums niet) 
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Er kunnen door de gemeente wel bloemenweides gezet worden op verloren hoekjes, vb. Heikestraat. 
Maar opletten. Kan soms ook bijennesten kapot maken! Open bodem = belangrijk voor bijen 
(dolomiet mag wel weg). 
Eerst alles goed in kaart brengen. 
 
Opnieuw bijenzakjes provincie aankopen?  
= eenjarige, enkel goed tijdelijk effect 
Beter specifiek zien welke bloemen voor welke bijen op percelen gemeente 
Wel belangrijk als sensibilisering naar inwoners 
Schadelijke planten voor dieren (Sint-Janskruid, Sint-Jacobskruiskruid)? => Nee, dat zijn meerjarigen 
Hoeveel werden er dit jaar effectief gezaaid? 

 Relatief kleine hoeveelheid (500), specifieker bedelen 
Op specifieke acties voor geïnteresseerden in het voorjaar, eventueel wat over is aan loket 
laten afhalen (aankondiging nieuwsbrief) 

 
1e belangrijke actie = sensibilisatie  
Vb. open MAR 
Leidraad meegeven, wat wel zetten 
Overtuigen, geen gladgeschoren gazon 
 
Presentatie Natuurpunt 
Aantal soorten bijen in België: 401, in Vlaanderen: 391, in Boortmeerbeek 130 à 140, in 1 tuin 
Stationsstraat: 87 
Verschillende (solitaire bijen) hebben andere levenswijze: 

 Van begin maart tot eind oktober + elke periode tussenin 

 1 specifieke plant tot quasi elke soort 

 … 
 
In Beersel op enkele m² open grond: 31 soorten => informeren i.p.v. inplanten 
 
Zijn solitaire bijen gevaarlijk? 

 Hebben geen koningin of voedselvoorraad te verdedigen 

 Komen niet af op zoetigheid 

 ½ kunnen steken als je er op gaat staan, de rest zelfs niet 

 Aan sporthal zitten veel bijen in grond. Bord geplaatst. Kan geen kwaad, niet nodig om af te 
sluiten.   Lier: park volledig afgesloten voor grijze zandbij 

 
Belangrijke bijenplant: paardenbloem 
 
Voorbeeld goede sensibilisatie: ‘bijenwandeling’ Natuurpunt Boortmeerbeek 
 
Afspraak: aan een overlegvergadering met Interleuven zullen Jens en Viviane uitgenodigd worden. 

5. Organisatie amfibieënoverzetactie 

90% van de amfibieën steekt over op ca. 5 topdagen, in de periode 15 februari – 1 april 
Deze topdagen zijn 2 à 3 dagen op voorhand te voorspellen. 
 
Voorgestelde acties voor 2020: 

 Kruising Aarschotsebaan – Rijkenhoekstraat 
o Raapactie op topdagen tussen 18u en 23u  
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o Geen ruimte voor schermen, tamelijk wat snel verkeer 
o Waarschuwingsbord, licht?, nadar halve straat t.h.v. brug?, eventueel in combinatie 

met snelheidsbeperking 
o Fluovestje verplicht, ev. auto’s vrijwilligers geschrankt parkeren? 

Op nieuwjaarsdrink (Lievekensbossen 11 januari) buurt informeren, vrijwilligers 
ronselen 

 Blokstraat 
o ’s avonds afsluiten met nadarhekken op topdagen tussen tweede woning kant 

Bieststraat en volgende woningen, net voor bocht  
o Met bewoners Kasteeldreef communiceren: nadar even aan kant zetten 
o Aan begin Blokstraat + Gottendijsdreef en Caetersbosweg aankondiging plaatselijk 

verkeer / doodlopend (1 nadar) 
o Communicatie dient 48u op voorhand te gebeuren 
o Op nieuwjaarsdrink Blokstraat (begin januari) uitleg geven en eventueel hulp van 

vrijwilligers uit buurt vragen (nadars plaatsen, brieven posten ,…) 
 
Communicatie via gemeente + Natuurpunt 
Organisatie infoavond met uitleg over amfibieën + overzetactie (in buurt Blokstraat / 
Aarschotsebaan?) – begin januari, maar na 11e  
 
Eventueel na 2020 bijkomende locaties toevoegen, maar beter klein beginnen en zorgen voor 
minstens een continuïteit is van deze acties. 
 
Voor meer info, zie presentatie in bijlage, besproken op de MAR van 5 juni 

6. Stand van zaken klimaatactieteam 

Ronde Tafel van het klimaat op 20 november: 

 8-tal voorstellen 

 Afspraak = geen voorstellen vanuit politieke partijen, maar moet getrokken worden door 
burgers 

 
Het klimaatactieteam heeft uit het eerste deel van de lijst opgesteld tijdens de klimaat-mis de 
beleidsacties uitgefilterd. 
Kan er een advies m.b.t. deze punten worden opgesteld door de MAR? 
Een werkvergadering zal een 5-tal punten uitkiezen, waaruit de MAR er dan 2 à 3 kan uitkiezen om 
verder uit te werken. Jeroen en Friedel zullen dit op zich nemen.  
Een deel van de acties gebeurt al. Misschien kan hierover beter gecommuniceerd worden? 
(Vb. straatverlichting: er zijn reeds plannen in de maak door Fluvius, de provincie voorziet LED + 
bewegingssensor aan vaart) 

 
7. Werkpunten werkjaar 2019 – 2020  

 

 Bijen – (organisatie open MAR: infoavond, discussieavond, bijenwandeling)? 

 Amfibieën (Natuurpunt zal coördineren) 

 Klimaat  

 LIFE blijven opvolgen: komt bij punten van de natuur 

 Organisatie zwerfvuilactie => agenda jan.  
(i.s.m. jagers, 3e weekend maart. Betere communicatie naar burgers. Plaatsing vuilzakken moet 
door verantwoordelijke te worden gecommuniceerd)  
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8. Mededelingen van de gemeente  
 

 Behaag je tuin is een succes:  
o met 38 inschrijvingen staat Boortmeerbeek op de 4e plaats en met 171 stuks plantgoed zelfs 

op de 3e plaats binnen RLD. 
o het aanbod haagplantgoed zou te beperkt zijn: 

 veel met doorns: niet geschikt voor kinderen 
 Veel zijn te breed, niet geschikt voor (kleinere) tuinen  

 Antwoord RLD: De geschoren doornloze haag bevat geen doorns en kan je smal scheren. Dat 
is ook het meest besteld pakket. We proberen het gebruik van doornige soorten te stimuleren 
omdat dat voor vogels interessanter is om in te broeden. Ze zitten daar veel veiliger voor 
bijvoorbeeld eksters. 

 De gemeente tekende in op het bomencharter Vlaams-Brabant. 
o Wie bomen plant mag dit doorgeven, zodat die mee op website komen. 
o Behaag je tuin wordt automatisch meegenomen.  
o Volgend jaar zal er ook terug een geboorteboomactie worden georganiseerd 
o De school in Schiplaken zoekt een stuk grond om te beplanten. Er wordt bekeken of een stuk 

van het OCMW aan de Barelweg hiervoor in aanmerking komt. 
o Een particulier zou reeds hebben laten weten 200 bomen te zullen aanplanten. 

 Klimaatacties met ondersteuning van de provincie (2 van de 3 goedgekeurd) 
o Duurzame evenementen: opstart najaar 2019 
o Voedselverspilling: opstart voorjaar 2020 

 Op 18 november werd het Vlaams-Brabants klimaatengagement ondertekend 

 I.s.m. Vorming Plus en de gemeente Keerbergen worden in het voorjaar van 2020 door de dienst 
Vrije Tijd volgende activiteiten georganiseerd: 

o Plogging (= combinatie zwerfvuil verzamelen en jogging) i.s.m. start-to-run + bezoek aan 
EcoWerf 

o Mobiliteitswedstrijd: inwoners uitdagen om te kiezen voor duurzame vervoerswijzen 
(fiets, elektrische fiets, trein,…) – nog uit te werken 

o Infosessie Duurzaam evenementen voor lokale organisatoren (in Keerbergen) 

 Advies MAR m.b.t. uitvoeringsplan kunststoffen door CBS niet gevolgd: 
o Het CBS blijft bij het besluit van 8/1/18: 

 Problemen kleine middenstander worden hierdoor groter 
 Geen bewijs dat deze methodiek de problemen aanpakt i.p.v. ze te verschuiven 
 Bij invoering van statiegeld zou positie Fost-Plus veranderen, waardoor alle 

kosten te dragen zijn door de gemeenten 
=> de invoering moet minstens op Vlaams niveau genomen worden, zonder 
inmenging van de gemeenten 

 Opmerking MAR: 
 Volgens rapportage Panorama zou 75% niet worden gerecycleerd, omdat het te 

weinig gesorteerd wordt aangeboden. Het is hierdoor niet kwalitatief genoeg 
voor levensmiddelen. 

 Er wordt momenteel wel in geïnvesteerd. De vraag stijgt. 

9. Nieuws van de natuur 

 Letterzetter = risico verdere verspreiding 
Heeft al op website gestaan. Kan dit ook in de nieuwsbrief? 
 Uit nazicht na de vergadering blijkt dat dit in juli 2019 reeds in de (papieren) nieuwsbrief 

heeft gestaan. Dit zal nog eens in de digitale nieuwsbrief + op de website verschijnen. 

 Sigma: prof. Gert Verstraeten (een geboren BMBer) dienst eco-geografie KUL gaat enkele 
noodboringen doen in het Sigma gebied ( meanders) om de ondergrond in kaart te brengen voor 
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alles afgegraven wordt. De ontstaansgeschiedenis van de Dijlevallei is een toeristische attractie, 
samen met de sporen van de Neanderthalers die hier meer en meer ontdekt worden. 

 Is de gemeente al gecontacteerd m.b.t. ‘grootste stadspark’ in wording?  
Dit park wil de echte groene natuurgebieden aan mekaar knopen tot een groot park.  Daarom 
zoeken ze samenwerking met de gemeentes die kunnen aansluiten met bestaande bossen en 
beekvalleien.  Concreet zou dit voor BMB de aansluiting zijn van Pikhakendonk, deels Broek BMB 
tot voorbij Haacht en de bijhorende corridors naar de grote bossen in het zuiden (langs de 
Molenbeekvallei). 
 Ja, hier zal aan tafel mee gezeten worden, maar dat is nog niet gebeurd. 

 Openbaar onderzoek omgevingsvergunning DHL logistics – regularisatie, klasse 2 (CBS geeft 
advies, de deputatie beslist): 

o Toename intern voertuigenpark. Aan- en afvoer van vrachtwagens zou volgens DHL niet 
veranderd zijn. 

o Er zal gevraagd worden om op beide loskades minstens een extra locatie te voorzien 
waar de koelwagens ingeplugd kunnen worden.  

o De MAR vraagt dat om de goede praktijken inzake vergroening, die zij op andere 
plaatsen toepassen (vb. plaatsing van bijenkasten – er is hierrond ook een project van 
het KAT), ook op deze site te voorzien. Dit kan bijvoorbeeld zijn door het actief 
inschrijven in het bijenplan van de gemeente of het voorzien van een ecologische 
groenbuffer.  

o De MAR vraagt de plaatsing van zonnepanelen of een andere vorm van duurzame 
energie als bijzondere voorwaarde op te leggen of DHL anders, buiten het advies om, 
toch de vraag te stellen om dit in overweging te nemen. 

 Aan het CBS zal gevraagd worden om dit in het advies van de gemeente mee op te nemen. 

10. Op voorhand ingediende punten leden 

 Nu met de ene hittegolf na de anderen, valt het op dat de straten in Boortmeerbeek zo goed als geen 
schaduw bieden. Brede lanen, vroeger omzoomd door groene reuzen, zijn nu een hete 
asfalten/betonnen woestijn. Dit heeft gevolgen voor diegenen die aan deze boomloze straten wonen, 
en ook voor diegenen die door die straten passeren (te voet, fiets): asfalt/beton warmt op door de 
zon en geeft nog uren daarna die hitte weer af. Grote bomen vormen als het ware een soort parasol, 
een natuurlijke 'airco'. Kunnen er (grote) bomen langs de straten geplant worden? 
 Grote bomen is niet evident. Er zijn nu reeds problemen met wortels die o.a. fietspaden kapot 

maken, bewoners die klagen over overhangende takken en bladeren die in de tuinen vallen …  
In het verleden zijn er bladkorven geplaatst, maar daar werd gras en allerhande afval in 
gesmeten. 
Misschien op andere locaties, vb. naast trage wegen? 
Kan er niet meer groen worden opgelegd bij aanleg van parkings van winkels (Deli, Delhaize, 
Jennes,…)? 

 Asbest: de intercommunales Interza en Incovo laten enkel nog verpakt asbest toe op het 
recyclagepark en halen asbest aan huis op in aan te kopen zakken (zie 
https://www.interza.be/nl/recyclageparken/sorteerregels#categorie-asbest). Heeft EcoWerf 
dergelijke plannen?  
=>  Dit zal worden nagevraagd. 
De parkwachters volgden onlangs wel een studiedag m.b.t. asbest 

 
11. Data volgende vergaderingen 

 

 13 januari 

 9 maart 

 11 mei 
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 8 juni 

 14 september 

 9 november 

 


