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1. Goedkeuring verslag MAR 16 april
De vergadering heeft het verslag van 16 april 2014 overlopen en goedgekeurd.
Mady Van Looy (VLAS) heeft ontslag genomen als lid van de MAR.
Frans wist te melden dat er 50 kikkers en 3 salamanders gered zijn door Natuurpunt uit de
Bouwput/vijver achter de Mouterij in Boortmeerbeek Dorp.
Ook zou er wel wat belangstelling zijn voor de cursus “Natuur voor Groentjes” die in september van
start zou gaan.
2. Mededelingen van de gemeente
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De gemeente is momenteel bezig met de implementatie van het Bermbeheerplan. Dit jaar zal dit nog
niet optimaal gebeuren maar naar volgend jaar toe moet dit zeker helemaal volgens plan gebeuren.
De hagelstorm in het weekend van 7-8 juni 2014 heeft veel schade veroorzaakt. Zowel door de
landbouw (kriekenteelt) als door de particulieren (auto’s en veranda’s) en bedrijven (autohandelaars)
is er veel schade gemeld. De gemeente Boortmeerbeek heeft dit doorgegeven aan de provincie zodat er
eventueel later beroep kan gedaan worden op de schadefondsen die hiervoor bedoeld zijn.
3. Evaluatie voordracht en wandeling rond thema Bijen
Er waren 45 personen aanwezig op de voorstelling, hetgeen een groot succes was.
De spreker wist de mensen ook goed te betrekken en bereiken via allerhande technieken.
Ook op de wandeling van Natuurpunt (de week na de presentatie) was er een opkomst van ongeveer
70 man.
Verder wist het RLD te vertellen dat zij eventueel konden instaan voor de plaatsing van het frame voor
een bijenhotel, waarna een jeugdbeweging of school deze eventueel kon opvullen met hout. De
milieuambtenaar zal hiervoor contact opnemen met de directeur van de gemeentelijke basisschool.
Frans voegt nog toe dat het distelbeleid van vele gemeentes de insectenbiodiversiteit niet ten goede
komt. De hinder van 4 schadelijke soorten distel zorgt voor de uitroeiing van alle soorten waardoor de
nectar en stuifmeel natuurlijk ook verloren gaat.
4. Opvolging zwerfvuilactie
De MAR heeft op zeer beperkte schaal een testversie georganiseerd in het voorjaar.
Hieruit bleek dat een jaarlijkse verderzetting wel een goede zaak zou zijn.
Het evenement moet echter wel opengetrokken worden naar de hele gemeente op een echte impact te
hebben.
Zo kan het bijvoorbeeld al nuttig zijn om te proberen de 12-jarigen van de lagere school te motiveren
om mee te helpen door hiervoor een specifieke actie te ontwikkelen.De scholen zouden hier in het
begin van het schooljaar over aangeschreven kunnen worden, zodat ze dit eventueel in hun
jaarprogramma kunnen inpassen.
Verder moeten drinkbussen op school gepromoot worden, hetgeen reeds gedaan wordt.
Ook vond de MAR het milieutoneel van 2 jaar geleden een goed initiatief.
De gemeente Boortmeerbeek neemt zelf belangrijke stappen om het zwerfvuil terug te dringen.
Zo is er één medewerker van de uitvoeringsdienst bijna continu bezig met zwerfvuil in te zamelen.
De bedoeling is om deze hoeveelheden te kunnen kwantificeren zodat er naar een trend gezocht kan
worden.
Er moet wel gemeld worden dat er geen zwerfvuilluik in het bermbeheerplan vervat zit.
De MAR zou graag zien dat er een brief naar alle cafés gericht wordt om een recipiënt voor hun zaak
te plaatsen om de sigarettenpeuken op te vangen. Vooral in de dorpskern is deze vervuilende factor
goed merkbaar.
5. Planning Nacht van de Duisternis (11 oktober)
De MAR stelt voor om een avondwandeling te organiseren in samenwerking met Natuurpunt waarna
de deelnemers op het einde met sterrenkijkers naar de sterren aan de hemel kunnen staren. Tijdens
deze avondwandeling kan er eventueel op zoek gegaan worden naar nachtvlinders.
De locatie voor de sterrenkijkers werd besproken en de Dijledijk werd als locatie gekozen.
De milieuambtenaar zal Willy Vermeylen contacteren om dit voorstel met hem te bespreken.
Bedoeling is dat de wandeling zal vertrekken van de parking van het rusthuis.
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6. RUP voorstel Dijlevallei
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelt dat er 700 ha landbouwgebied omgezet moet worden
naar natuurgebied en dit voornamelijk in habitatrichtlijngebieden.
Het 2de actorenoverleg van het RUP voorstel is reeds gedaan.
De volgende stap zou een plenaire vergadering zijn en daarna komt er een openbaar onderzoek.
Verder wordt het gemeentelijk advies betreffende dit gewestelijk RUP toegelicht.
Dit behelst:
- dat het Gemeentelijk RUP ‘Zonevreemde woningen’ in conflict zou zijn met dit Gewestelijk RUP.
- dat de 3 kleinschalige landbouwers in het gebied ten allen tijde de mogelijkheid moeten krijgen om
hun landbouwactiviteiten te blijven uitvoeren en mogelijk zelfs verder te ontwikkelen
- dat de visvijvers verbonden aan Kasteelpark Ravestein moet beschouwd worden als parkgebied, net
zoals het kasteelpark en het rusthuis ‘Ravestein’ zelf. Daarom moet de bestemming van het
kasteelpark, het rusthuis en de visvijvers bij een eventuele herbestemming ofwel behouden blijven als
parkgebied, ofwel wijzigen naar gemengd openruimtegebied met cultuurhistorische waarde .
- dat er aan het Gewestelijk RUP ‘Dijlevallei van Werchter tot Bonheiden’ een hoofdstuk moet
toegevoegd worden dat handelt over plancompensatie aangezien het Gewestelijk RUP een totaal
gebied van 600 ha zal omvormen naar natuurgebied.

7. Varia
- De ondertekening van de burgemeesterconvenant zal op 25 juni 2014 plaatsvinden.
Dit is een engagement dat de gemeente Boortmeerbeek aangaat om tegen 2020 20% minder CO2 te
produceren.
Momenteel is de gemeente bezig met het uitvoeren van een nulmeting (referentiejaar 2011).
Na de nulmeting moet er een klimaatactieplan worden opgesteld. De MAR vraagt aan de gemeente om
dit te mogen inkijken wanneer het ontwerpplan af is zodat er nog eventuele opmerkingen over
gemaakt kunnen worden.
De gemeente is ook bezig met een samenwerking met EANDIS om de lichtarmaturen te verduurzamen
om zo 70% te besparen naar energieverbruik. De lichtarmaturen zouden vervangen worden door LEDverlichting.
De standpunten over het al dan niet beter zijn van LED-verlichting ten opzichte van de oorspronkelijke
verlichting lopen uiteen en er wordt niet echt een consensus bereikt.

- Verder is er nog het probleem dat de huiszwaluwen in Boortmeerbeek Dorp hun modderplaats kwijt
zijn nu de bouwplaats achter de Mouterij wordt omgevormd tot ondergrondse garage.
Natuurpunt hoopt dit op te vangen door een nieuwe ondiepe vijver met lage helling te creëren in een
weiland in het begin van Boortmeerbeek broek. De vraag is alleen of dit dichtbij genoeg zal zijn.
Er kan dus best door alle partijen eens gekeken worden naar andere alternatieven dichterbij.
- Ook zou er een nieuwe studie over de Waterlopen & de waterkwaliteit door Natuurpunt worden
uitgevoerd. Dit kan best op de MAR worden voorgesteld eens de studie beëindigd is.
8. Bevestiging data volgende vergadering
Do 11 september 2014
Za 11 oktober 2014 (NvdD)
Wo 26 november 2014
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