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Agenda: 
  
1.            Goedkeuring verslag MAR 27 april  
2.            Mededelingen van de gemeente  
3.            Status klimaatactieplan  
4.            Project Natuur in en rond Mechelen – terugkoppeling stuurgroepvergadering 10 mei  
5.            Luchtkwaliteit en dieselmotoren  
6.            Interreg - LIFE-project 
7.            Varia 

 
1. Goedkeuring verslag MAR 27 april 2017 
 
De vergadering heeft het verslag van  27 april 2017 goedgekeurd. 
 
Naar aanleiding van de lezing van het verslag merkt Veerle Stroobants op dat zij sterk ontgoocheld is 
betreffende  volgend segment uit het vorige verslag:  
De rechtstreekse treinverbinding is besproken op het college van burgemeester en schepenen van 27 
februari 2017. Er werd hierin het volgende besloten: 
“Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de petitie betreffende een betere 
treinverbinding tussen Boortmeerbeek en Brussel en besluit deze petitie met de vraag voor een 
verbeterde treinverbinding naar Brussel door de burgemeester te laten ondertekenen. De opinie van 
de petitie is valabel voor een gedeelte van de treinreizigers maar mag geen nadeel vormen voor de 
anderen.” 
Volgens hetgeen de secretaris mij verteld heeft, werd er dus besloten om geen verdere actie te 
ondernemen buiten de ondertekening van de petitie door de burgemeester.  
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De burgemeester is echter niet zeker van de beslissing om geen verdere acties te ondernemen en gaat 
dit navragen. 
Veerle heeft bezwaar tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen namelijk 
dat een rechtstreekse treinverbinding een nadeel zou vormen voor andere reizigers en zou graag 
meer uitleg bekomen over de exacte redenen waarom het college tot deze beslissing is gekomen. 
De gemeente Haacht heeft wel gevolg gegeven aan de petitie en heeft de NMBS hierover 
gecontacteerd. De NMBS heeft laten weten dat zij momenteel niet op deze vraag kunnen ingaan 
omwille van de werken aan het station van Mechelen maar dat na de werken kan herbekeken 
worden. Dan zou namelijk de Thalys, die momenteel voor veel oponthoud zorgt, op een ander spoor 
komen te rijden. 
De burgemeester zal het punt opnieuw op het college plaatsen zodat hier nogmaals over kan 
geoordeeld worden en zodat de motivatie van het college betreffende deze beslissing duidelijk 
wordt. 
De burgemeester wist wel nog te zeggen dat tijdens de laatste vergadering van de vervoersregio 
officieus gecommuniceerd werd dat de NMBS sterk overweegt om de stopplaats aan het station van 
Hever af te schaffen. De MAR is absoluut niet akkoord met dit initiatief. Deze regio behoort tot het 
gewestelijk expresnet en zou juist zijn mobiliteitsnet moeten verbeteren en niet afbouwen. 
De MAR stelt zich de vraag of er vanuit de gemeente geen acties moeten ondernomen worden om 
dit protest ook aan te wakkeren bij de scholen, inwoners, en andere betrokken actoren. Het 
verbeteren van de treinverbindingen naar Brussel is trouwens ook opgenomen in het klimaatplan. 
 
 
2. Mededelingen van de gemeente  
 
- Het Europese project ‘Cyclenet’ is goedgekeurd. De gemeente Boortmeerbeek doet hieraan mee 
samen met de gemeente Bonheiden (waarvan de burgemeester het project trekt), enkele gemeentes 
uit het Westen van Nederland, uit Duitsland, uit Frankrijk en uit het Verenigd Koninkrijk 
(Manchester). Voor Boortmeerbeek betekent dit de realisatie van 2 bruggen over de Dijle om de 
toegankelijkheid voor fietsers te vergroten tussen de beide gemeentes. Dit project zal voor 60/70% 
gesubsidieerd zijn. Alle verschillende gemeentes uit de verschillende landen hebben in totaal een 5- 
of 6-tal verschillende projecten met als doel ideeënuitwisseling en acties voor het klimaat (tegen 
CO2-uitstoot). De universiteit van Manchester heeft bijvoorbeeld een chip ontwikkeld die in een fiets 
geplaatst wordt en die signaleert wanneer een fietser bij een gevaarlijk punt komt. 
 
- De eigenaars van de Molen hebben aangegeven om deze eventueel te willen verkopen  zodat de 
erfpacht niet meer verlengd moet worden. Ze willen de molen wel eerst nog schatten.  
De gemeente wil vervolgens deze molen restaureren en er een rustpunt van maken waar 
verschillende activiteiten kunnen in georganiseerd worden: - duurzame elektriciteitsproductie, - 
fietsuitleenpunt om fietstoerisme aan te wakkeren, Poort voor strategisch project ‘Natuur in en rond 
Mechelen’, …  
 
- Op de vervoersregio is eveneens meegedeeld door vertegenwoordigers van de Lijn dat de 
verbinding van Leuven naar Mechelen door de dorpskernen van Boortmeerbeek, Wespelaar, Haacht 
en Tildonk hoogstwaarschijnlijk geschrapt wordt. 
Dit dient eveneens nog officieel bekend gemaakt te worden maar De Lijn beweert dat dit voor een 
betere service zal zorgen en tegelijkertijd toch een besparing zal opleveren. Ze gaan namelijk elke 15 
minuten een bus laten rijden op de Leuvensesteenweg. Dit is natuurlijk niet dezelfde service als 
vroeger en de gemeente zal hier protest tegen aantekenen. De vraag zal alleen zijn hoeveel dit 
protest zal uithalen. De MAR steunt alvast dit protest. 
Van zodra er iets officieel binnenkomt zal de gemeente een brief sturen naar de Lijn om te 
informeren naar dit verontrustende nieuws. 



Verslag milieuadviesraad Boortmeerbeek  14 juni 2017 Pagina 3 

 

Mogelijks kan de dienstregeling aangepast worden naar de noden van de inwoners (piekuren) zonder 
deze volledig af te schaffen.  
 
- Het station in Boortmeerbeek zal afgebroken worden ten voordele van meer fietsenparking. 
 
- De gemeente heeft beslist om deel te nemen aan het TERTS-project van Interleuven. Dit project 
kadert binnen het burgemeestersconvenant en heeft als doel om de tertiaire sector (kleine 
handelaars) te ondersteunen om energiebesparende maatregelen te realiseren door het inschakelen 
van een energiecoach. Friedel gaf aan dat het nuttig kon zijn om een soort van label te ontwikkelen 
voor de handelaars die besluit om in dit initiatief te stappen. 
Voor de communicatie dacht de gemeente eraan om een infodag te organiseren voor deze doelgroep 
en via UNIZO en het handelaarsverbond én vervolgens het TERTS-project samen presenteren met 
een onderwerp als de hinder-subsidie.  
 
- Ook de thermografische luchtfoto zal volgende winter (2017-2018) genomen worden door een 
Frans bedrijf dat aanzienlijk goedkoper was dan de oorspronkelijke offerte. Dit project is eveneens 
voorgesteld door Interleuven en zij hebben al laten weten dat zij tevreden zijn van het Franse bedrijf 
in hun samenwerking voor de gemeentes Haacht en Keerbergen. 
Het zou ongeveer 3 maand duren om de foto’s te ontwikkelen zodat afhankelijk wanneer de foto 
genomen wordt de communicatiecampagne kan starten in het late voorjaar (mei) dan wel het vroege 
najaar (september). 
 
- De boskaart ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ is ingetrokken geweest enkele dagen nadat ze 
bekend is geworden. De Vlaamse Regering heeft hiermee een slechte beurt gemaakt en heeft er 
mogelijks voor gezorgd dat er veel bosgebied extra zal gekapt worden zodat boseigenaars dit niet 
meer meemaken in de toekomst. 
 
3. Status klimaatactieplan 
Het klimaatactieplan is goedgekeurd door de gemeenteraad en ingediend via een verzamelaanvraag 
bij Europa. Normaal gezien is dit ook goedgekeurd maar wij hebben hier nog geen officiële 
bevestiging van ontvangen. 
 
Wat betreft de acties zelf, is de gemeente hier volop mee bezig: 
- TERTS-project, thermografische luchtfoto, infosessies DUBO, Groepsaankoop IGO-Leuven voor 
dakisolatie en zonnepanelen, hernieuwing wegen en fietspaden, Cyclenet-project, aankoop Molen, 
Opmaak Regiomasterplan Openbare verlichting, etc. … 
 
Best kan wel nog eens de klimaatraad samengeroepen worden om verder te brainstormen hoe nog 
meer acties kunnen opgezet worden. De MAR vraagt dit aan de gemeente. 
De milieuambtenaar zal eveneens contact opnemen met de gemeente Asse aangezien zij 1 van de 
top5 klimaatinitiatieven hebben met ‘Win een Buurtfeest’ dat BBL en Ecolife mee hebben 
ondersteund bij hen. 
 
 
4. Project Natuur in en rond Mechelen – terugkoppeling stuurgroepvergadering 10 mei 
 
Aangezien er niemand van de mandatarissen aanwezig was op de stuurgroepvergadering kan hier 
weinig over gezegd worden. De milieuambtenaar is ook nog niet helemaal door het verslag geraakt. 
Wel is geweten dat er beslist werd om de naam van het project te vervangen van Natuur in en rond 
Mechelen naar Open Ruimte in en om Mechelen (ORIOM). 
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5. Luchtkwaliteit en dieselmotoren 
 
Eddy Van Bouwel heeft een zeer interessante uiteenzetting gegeven over ‘Dieselgate’ en de 
achtergrond ervan. 
In het kort kan dit als volgt worden samengevat: 

- Bij dieselauto’s is er een systematisch en gemiddeld vrij groot verschil tussen de 
stikstofoxides gemeten bij de standaardtest en de emissies bij dagelijks gebruik. Dit komt 
omdat de fabrikanten de uitlaatgasbehandeling optimaliseren voor de testomstandigheden. 
Actuele emissies kunnen sterk variëren vanwege de gevoeligheid van de gebruikte systemen. 
Bij benzinemotoren speelt deze problematiek niet in dezelfde mate omdat de behandeling 
van de uitlaatgassen een stuk eenvoudiger is. 

- Bij VW werd vastgesteld dat bij een aantal modellen de software van de auto de 
testomstandigheden herkende. Buiten de test omstandigheden werkte het 
uitlaatgasbehandelingssysteem in zeer ongunstige condities, wat tot zeer hoge emissies kan 
leiden. 

- Het is technisch mogelijk om een uitlaatgassysteem te voorzien dat in vrijwel alle 
omstandigheden aan de normen voor stikstofoxides voldoet. Dergelijk is echter een stuk 
duurder en het gaat ten koste van een iets hoger brandstofverbruik. 

- Ook tussen de test voor CO2 emissies en het reële verbruik worden systematisch verschillen 
waargenomen te wijten o.a. aan het zwaardere gewicht van een model met opties, gebruik 
van airco, rijstijl, enz. 

- Wie geïnteresseerd is in verder details vindt een goede beschrijving op de website van het 
Europese milieuagentschap (in het Engels): 
https://www.eea.europa.eu/publications/explaining-road-transport-emissions 
 

 
6. Interreg - LIFE-project 
 
Aangezien niemand meer weet wie dit punt juist op de agenda heeft geplaatst of wat de inhoud juist 
diende te worden, wordt dit punt van de agenda geschrapt. 
Mogelijks kan dit punt betrekking hebben op een aspect van het LIFE-project Groene Vallei 
‘Pikhakendonk’. 
 
7. Varia 
 
Friedel heeft - zoals vorige MAR afgesproken - contact opgenomen met de ouderraad en de 
schoolraad van de VBS ‘De Wegwijzer’ om hun mening te vragen over de zwerfvuilactie en of zij 
hieraan zouden willen deelnemen. 
Beide raden hebben met veel enthousiasme gereageerd dat zij hier inderdaad aan zouden willen 
meewerken en dat de milieuambtenaar hen zeker mocht contacteren. 
Belangrijk is nu om dit voorstel eveneens op het college te brengen om hun goedkeuring te 
verkrijgen om dit pilootproject uit te werken samen met de school of scholen. 
Dit zal tijdens de schooluren dienen te gebeuren, er zal een straat voor moeten afgesloten worden, 
beschermingsmiddelen moeten beschikbaar zijn en er kan best vroeg genoeg over gecommuniceerd 
worden. 
Ook op het scholenoverleg kan dit best eens ter sprake worden gebracht. 
 

https://www.eea.europa.eu/publications/explaining-road-transport-emissions
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Op 8 juli 2017 zullen er opnieuw Kamsalamanders worden uitgezet door Natuurpunt (in 
samenwerking met ANB). 
 
Op 27 augustus 2017 zal er door Prof. Gert Verstraete een presentatie en wandeling worden 
georganiseerd over het ontstaan van de Dijlevallei en het ontstaan van rivieren in het algemeen. 
 
Frans Dhaenens laat nog weten dat er een perceel voorbij de Leibeek komende van de Looikesstraat 
en naar de Streepkesdreef is omgeploegd door een landbouwer terwijl er een grote populatie Grote 
Pimpernel op het perceel was terug te vinden en terwijl dit perceel als beschermd cultuurlandschap 
aangeduid was. 
ANB en Monumenten en Landschappen zijn gecontacteerd met de vraag om de landbouwer 
(Verreth) aan te manen dit in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. 
De milieuambtenaar zal navragen bij deze diensten of er vanuit de gemeente Boortmeerbeek nog 
acties dienen ondernomen te worden. 
 
De gemeente is bezig met het maaien van de bermen en met het bestrijden van 
eikenprocessierupsen (o.a. op kruispunt Slagveldweg en Heverveldweg). 


