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Uittreksel uit het verslag van de MAR van 9 november 2020 

 

 
Aanwezig: 
Julien Chaubet, voorzitter 
Ann Morissens  
Herman Van Bever 
Frans Dhaenens  
Friedel Pas  
Jeroen Vanveerdeghem  
Marijke Doms (vanaf 20.10u) 
Marleen Vandenbempt, milieuambtenaar 
 
Afwezig 
Lieve Stoops 
Steven D’Hont 
Erik Van Craen 
Nieke Baudet 
Fabienne van Aelst 
Roger Swinnen 
 
Verontschuldigd:  
Karin Derua (burgemeester en schepen van milieu), Elena Doms 
 

 
Agenda: 

1. Verslag MAR 14 September 2020 
2. Opvolging adviespunten MAR 14 September 2020 

a. Project Schiplaken Groene Long Bosuiltjes: 
voorstel om multidisciplinaire werkgroep op te richten 

b. Opvolging inbreuken, zoals klacht Dreef 
c. Project Curieuzeneuzen 
d. Nacht van de duisternis 

3. Werkpunten /update 
a. werkgroep bijen + update bijenplan 
b. Nieuwe amfibieënoverzetactie 
c. Klimaat: opmaak klimaatactieplan en behandeling KAT-punten doorgestuurd naar 

MAR 
d. Zwerfvuilactie:  

4. Mededelingen van de gemeente  
5. Nieuws van de natuur 
6. Data volgende vergaderingen 
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1. Verslag MAR 14 September 2020 

Herman merkte vorige vergadering op dat gemeenteraadsleden de onafhankelijke werking van de 
MAR niet in het gedrang mogen brengen. Ze kunnen deelnemen aan de discussies, maar kunnen 
geenszins drukken op het formuleren van het advies. Dit werd niet mee opgenomen in het verslag. 

Roger Swinnen heeft het verslag per post ontvangen, maar niet de dagorde. 

De vergadering keurt het verslag van 14 september goed. 

2. Opvolging adviespunten MAR 14 September 2020 

a. Project Schiplaken Groene Long Bosuiltjes: voorstel om multidisciplinaire werkgroep op te richten 

Dit punt werd vandaag besproken op het CBS, maar het resultaat daarvan is nog niet gekend. 

Herman vraagt om ook de problematiek rond de school, de kerk, … mee te nemen. Hij wil 
graag aan de werkgroep deelnemen om ook dit te benadrukken. 

Het KAT en Natuurpunt willen hier zeker aan ook aan deelnemen. 

b. Opvolging inbreuken, zoals klacht Dreef 

De milieuadviesraad hecht belang aan klachten van burgers en vraagt meer opvolging. 

c. Project Curieuzeneuzen 

Er zijn 8 droogtemeters besteld.  4 voor aan de lagere scholen + 4 voor op andere specifieke 
locaties, geplaatst in afspraak met de MAR. 

Die sensoren leveren laagdrempelige informatie aan bezoekers in volkstuinen, publieke 
parken, natuurgebieden, … over droogte, klimaatgevoeligheid en klimaatadaptatie. 

De MAR geeft hiervoor volgende voorstellen: 

- Tennisveld Lievekensbossen 
- Scouts Schoubroekstraat 
- Bijenhotel Ronsdonk aan de pick-nick tafel. 
- Oude pastorij/Pikhakendonk 
- Eventueel Wespelaarsebaan – LIPS (tussen loodsen op braakliggend terrein) 

d. Nacht van de duisternis 

Dit jaar niet georganiseerd. Natuurpunt gaf de voorkeur aan de archeologische wandeling op 
hetzelfde moment. Het was de bedoeling om dit te organiseren in combinatie met de 
fakkeltocht, maar die is omwille van corona geannuleerd. 

Vanuit je kot? Voor heel Vlaanderen werd er dit jaar wel een online event georganiseerd. 

Nog niet zeker dat een grootschalige activiteit in 2021 wel kan doorgaan. Vanuit je kot? Vb. 
kamperen met veel lichtjes, mollenzoektocht,… in je eigen tuin? Of beide voorzien en op het 
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moment zelf bekijken wat kan? Natuurpunt zal dit bespreken en daarna met Friedel, Marijke 
verder brainstormen tegen volgende vergadering.  

3. Werkpunten /update 
 

a. werkgroep bijen + update bijenplan 
 
Go gegeven aan Jorg Lambrechts NP (uitvoerder i.p.v. Jens d’Haeseleer) voor opmaak 
bijenplan. 
Eerste conclusies afwachten, daarna werkgroep bijeenbrengen => nieuwe oproep via 
facebook, imkers nog eens contacteren 
 
In voorjaar in nieuwsbrief bladzijde met wat burgers zelf kunnen doen (instructies bouwen 
van insectenhotel, welke planten,…) 
 
Belangrijk om te communiceren over verschil tussen schadelijke Aziatische hoornaar 
(verwijzing website UNIV Gent, brandweer) en inheemse (wilde) bijen 
 
Provincie: kringloopkracht Wim Azijn, uitlenen educatieve materialen, bijenhotels op 
bestelling 

b. Nieuwe amfibieënoverzetactie 

Verschillende nieuwe kandidaattrekkers. Eventueel bijkomende punten als er voldoende 
vrijwilligers zijn. Zal afhangen van coronabeperkingen. 
Whatsappgroep was effectief 
Zelfde samenwerking NP ( coördinatie)  - gemeente 

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

KAT is wat stilgevallen – Friedel zal het terug proberen wakker schudden 

Marleen heeft punten KAT nog niet kunnen bekijken. Ze is nu bezig met periodieke evaluatie 
SEAP (klimaatactieplan - 2020). Binnenkort volgt een 2e vergadering met Kampenhout en 
Steenokkerzeel over de opmaak van het plan 2030. 

d. Zwerfvuilactie 

De zwerfvuilactie die dit najaar werd gepland, kon niet plaatsvinden. De opzet kan worden 
gebruikt voor de lenteschoonmaak in het voorjaar. 
 
Er liggen veel mondmaskers. Met de nodige veiligheidsmaatregelen (handschoenen, prikkers) 
– zie https://mooimakers.be/coronavirus is er geen probleem om deze op te ruimen. 
Het aantal vrijwilligers is de laatste maanden toegenomen. 

Vorig jaar namen 2 scholen (GBS, de Bosuiltjes) deel aan Operatie Proper. Dit jaar heeft ook 
De Wegwijzer ingeschreven. Is het wel aangewezen dat zij nu zwerfvuil op straat opruimen? 
Dat is niet persé nodig. Zij kunnen o.a. ook hun eigen speelplaats opruimen.  

4. Mededelingen van de gemeente  
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Ouders van kinderen die in januari t.e.m. september 2020 geboren werden konden een 
geboorteboom bestellen via behaag je tuin. In totaal werden er door 60 personen bestellingen 
geplaatst voor behaag je tuin. Welk aantal hiervan geboortebomen zijn is nog niet gekend. 

Er zijn geen nieuwe omgevingsvergunningen voor IIOA’s aangevraagd met een belangrijke 
impact.  

Stand van zaken woonwijken: 
- Wespelaarsebaan: GR september: aanvrager werd aangeraden om het dossier in te 

trekken en opnieuw in te dienen (fout voetweg);  
- Boomblokweg: bijkomend advies water werd gevraagd.  

Wie op de hoogte wenst te blijven van alle omgevingsvergunningen in openbaar onderzoek kan 
zich abonneren op de nieuwsbrief omgeving of de website regelmatig in het oog houden. De 
milieuambtenaar is niet altijd op de hoogte van de dossiers over stedenbouwkundige 
handelingen, maar zal de dienst stedenbouw vragen om te laten weten wanneer er een dossier 
met een grote milieuimpact aangevraagd is. 

Stand van zaken van trage wegenproject: niet gekend 

5. Nieuws van de natuur 

- Dag van de archeoloige Dreef 10/10:  
o 120 deelnemers, 4 landschapsposten, demo’s; 
o Boringen naar neanderthalers; 
o Vorming van het landschap; 
o Floodplainscapes project: 

 Boortmeerbeek op kaart zetten 
 IGAG (Interfacult. Centrum voor Agrarische Geschiedenis) zal onderzoek doen naar 

vroegere landbouw en natuur in de Dijlevallei/Boortmeerbeek 
- Trage wegen 

o Ontwikkelen van alternatief doorsteeknetwerk voor jeugd, wandelaars en fietsers op 
basis van bestaande passages. Vermijden van gevaarlijke wegen. Opwaarderen van 
onderbenutte faciliteiten langs de achterdeur… 

o Enkele voorbeelden: doodlopende voetweg 50 in de Schoubroekstraat kan het 
“achterland” ontsluiten voor de jeugdbewegingen.  Natuurleerpad kan door een 
dwarsweg naar de Oude Pastorie en naar Ravenstein. 

o Eventueel ook in schoolrouteplan 
o Hans de Locht, schepen van mobiliteit, zal hierover gecontacteerd worden 

- Lokale Hefboomprojecten Natte Natuur: “open de sluizen” 
o Overheid (Dept Omgeving) subsidieert 75% vernatting tot 20 november!!  Lokale 

besturen ism partners (Oriom) 
o Voorstel: Herstel van sluis Leibeek naar Pikhakendonk A9&A50  

 Doel: vernatting van Hellebroeck/Looikestraat door herstel van sluis en buis in 
slechte toestand (instorting) op het wandelpad langs Leibeek richting Hever.  Leibeek 
is redelijk proper. 

 Historisch: Oude karpervijver voorzien van water via sluizen en grachten. 
 Herstelling van buis en muur is noodzakelijk: veiligheid van wandelaars, 

landbouwtransport. Sluis vervangen door terugslagklep ook mogelijk. Weg laat niet 
veel zwaar materiaal toe. 

 Bestek nodig (vermoedelijk ca. 50.000 EUR). 
 A9 en A50 zijn eigendom NP. Afspraken met andere eigenaars. 
 Partners: gemeente, LIFE (kan deel bekostigen), provincie (beheerder Leibeek) 
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 De gemeente voorziet een aanvraag in te dienen voor Molensite + site 
Audenhovenlaan 

- Stand van zaken boomplantactie lagere school 
o KAT: diende nog bekeken te worden hoe perceel bereiken? Over landbouwgrond 

aanpalend perceel? 

6. Data volgende vergaderingen 

De 2e maandag van de oneven maanden (m.u.v. zomervakantie) van 2021, om 19u30: 
- 11/1 
- 8/3 
- 10/5 
- 13/9 
- 8/11 
 
Er zijn veel afwezigen: omwille van online vergaderen? Wel grotendeels anderen dan verleden keer. 
Herman houdt Roger op de hoogte. Julien zal Nieke contacteren. 


