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Uittreksel uit het verslag van de MAR van 27 april 2017 
 

 
Aanwezig: 
Tom Vanhove, milieuambtenaar 
Friedel Pas  
Michel Baert, burgemeester en schepen van milieu 
Frans Dhaenens 
Tom Meulemans 
Lieve Stoops 
 

Verontschuldigd:  
Roger Swinnen 
Veerle Stroobant 
Tim Vandevoorde 
Eddy Van Bouwel, voorzitter 
 

Agenda: 
  
1.            Goedkeuring verslag MAR 22 februari 2017 
2.            Mededelingen van de gemeente  
3.            Evaluatie zwerfvuilactie 18 maart 2017 
4.            Status klimaatactieplan  
5.            Ontwikkelingen Regionaal Landschap  
6.            Status project Natuur in en rond Mechelen.  
7.            Varia 

 
1. Goedkeuring verslag MAR 22 februari 2017 
 
De vergadering heeft het verslag van  22 februari 2017 goedgekeurd mits punt 5 wordt aangevuld 
met het volgende: 
 
In verslag: 
- Vanuit Natuurpunt zouden er ook afspraken zijn met boeren (Eddy Vanlooy) met betrekking tot 
weidesleep om zo de weidevogels (zoals Kivit) meer kansen te geven. 
Aanvulling 
De MAR zou hierbij graag willen opmerken dat er nog niet voldoende aandacht wordt besteed aan 
deze problematiek en dat hiervoor nog extra inspanningen kunnen gedaan worden. 
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2. Mededelingen van de gemeente  
 
- De zieke en andere door het ANB aangeduide en geschalmde bomen uit het Erasmusbos zijn 
ondertussen gekapt door Piron ikv de openbare houtverkoop van ANB. Wel dient opgemerkt te 
worden dat de nazorg niet goed gebeurd is in onze ogen. Er zijn namelijk zeer veel takken 
achtergebleven. De gemeente heeft besloten om ANB hierover aan te spreken aangezien zij de 
toezichthouders waren over deze opdracht. 
- De kapvergunningen voor de bomen in de Fabrieksweg en de Looikesstraat zijn ondertussen 
uitgevoerd worden door de firma Mils. De gemeente zal in de Looikesstraat zorgen voor een 
heraanplanting met 30 autochtone zomereiken tijdens het eerstvolgende plantseizoen 
- IGO-Leuven heeft vorige week in opdracht van de gemeente de zwaluwmestplankjes gekuist. 
Zij hebben eveneens geïnventariseerd welke zwaluwnesten er bewoond zijn. 
De resultaten moeten nog wel doorgegeven worden aan de gemeente. 
- Er zal in het najaar van 2018 een vredesboom worden aangeplant op het pleintje aan de 
Karabiniersstraat. Deze vredesboom is een initiatief van ANB en de gemeente Boortmeerbeek heeft 
gekozen voor de Karabiniersstraat omdat Schiplaken een belangrijk slagveld is geweest tijdens de 1ste 
Wereldoorlog en de straat hier eveneens naar verwijst. De slag van Schiplaken heeft weliswaar in 
augustus plaatsgevonden maar aangezien dit geen gunstig plantmoment is, zal hiervoor een 
oplossing moeten gevonden worden. 
- De gemeente Boortmeerbeek maakt ondertussen deel uit (samen met Keerbergen en Tremelo) van 
het woonloket “Aan de oever van de Dijle”. Aangezien een woonloket (omwille van de aanwerving 
van deskundigen) teveel geld kost, hebben onze gemeentes besloten om hier samen in te investeren 
om zo toch de nodige dienstverlening te kunnen bieden aan de inwoners. Het woonloket zal onder 
andere hulp en informatie bieden aan de inwoners van onze gemeente over energiebesparende 
wooninitatieven en te verkrijgen subsidies. 
- IGO-Leuven zal samen met de deelnemende gemeentes (waaronder Boortmeerbeek) een 
campagne opstarten rond Energieke daken. Met deze campagne zal IGO-Leuven een samenaankoop 
opstarten rond de aankoop van dak- en zolderisolatie en zonnepanelen. Dit project kadert binnen het 
klimaatactieplan. Het is alleen spijtig dat de oorspronkelijk vroeger ingeplande en sensibiliserende 
thermografische luchtfoto niet is kunnen doorgaan. 
- Het openbaar onderzoek rond het voorontwerp van het Vlaams Natura2000-programma is ook 
opgestart van 7 maart 2017 tot en met 7 mei 2017. Dit voorontwerp vorm het Vlaamse kader voor de 
realisatie van de Europese natuurdoelen en kadert planmatig alle beleidsmatige inspanningen en 
gebiedsgerichte acties die in Vlaanderen in de eerste planperiode van 2016-2020 zullen geleverd 
worden. Ook voor Boortmeerbeek is er een prioritaire actie tegen 2020. Zo moet er namelijk een 
stand still gecreëerd worden bij de kamsalamander en bij de Grote Pimpernel. Dit betekent dat er 
moet gezorgd worden dat de soorten tegen deze periode zeker geen achteruitgang meer kennen en 
hiervoor zal dus waarschijnlijk in soortenbescherming voor deze soorten moeten geïnvesteerd 
worden. 
- De gemeente Boortmeerbeek moet eveneens advies geven over het ter erkenning voorliggende 
Natuurreservaat “Beneden Dijlevallei”. Dit natuurreservaat is voor Boortmeerbeek voornamelijk 
gelegen in Pikhakendonk en Boortmeerbeek Broek maar strekt zich ook uit in Bonheiden, Rijmenam 
en Muizen. 
De ter erkenning liggende percelen zijn bij deze uitbreiding voornamelijk gelegen in Bonheiden. Voor 
Boortmeerbeek zijn het enkel de enige 2 perceeltjes die nog over de Dijle gelegen zijn, die ook deel 
uitmaken van deze erkenningsaanvraag. 
De gemeente Boortmeerbeek is van mening dat dergelijke procedures toch met de nodige 
voorzichtigheid moeten bekeken worden aangezien erkende percelen van een natuurreservaat een 
voorkooprecht genieten. Aangezien er bij dergelijke erkenningsaanvragen geen openbaar onderzoek 
wordt gehouden, kan het zijn dat de eigenaars van dergelijke percelen met een voorkooprecht 
worden opgezadeld terwijl zij helemaal geen inspraak gehad hebben in deze materie. 
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In het geval van de ter erkenning voorliggende percelen is dit minder een probleem aangezien deze 
percelen reeds in eigendom zijn van Natuurpunt en zij hier niet onmiddellijk een nadeel van zullen 
ondervinden. 
 
3. Evaluatie zwerfvuilactie 18 maart 2017 
 
De zwerfvuilactie is doorgegaan op zaterdag 18 maart 2017 om 9u. Mede door het slechtere weer 
waren er uiteindelijk maar 6 deelnemers aan de actie hebben deelgenomen. Vanuit de MAR waren 
enkel Tom Meulemans & Tom Vanhove aanwezig. 
Er is in totaal 72 kilo opgehaald in de Blokstraat, aan de voetbal van Boortmeerbeek en in de 
Goorstraat. 
De MAR zou de zwerfvuilactie echter willen opentrekken naar volgend jaar toe. 
Zo kan er best eens bij de scholen gepolst worden of zij interesse tonen in deze actie en nagaan ofdat 
de actie niet conflicteert met hun leerplannen en andere activiteiten. 
Lieve en Friedel zullen hiervoor actie ondernemen aangezien zij deel uitmaken van de ouderraad van 
de Boortmeerbeekse scholen. 
Ook vanuit de gemeente zal er bij de gemeentelijke basisschool eens geïnformeerd worden. 
 
4. Status klimaatactieplan 
 
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.  
De burgemeester is echter niet zeker van de beslissing om geen verdere acties te ondernemen en 
gaat dit navragen. 
 
Zoals reeds eerder in de vergadering gemeld, zal IGO-Leuven samen met de deelnemende 
gemeentes (waaronder Boortmeerbeek) een campagne opstarten rond Energieke daken. Met deze 
campagne zal IGO-Leuven een samenaankoop opstarten rond de aankoop van dak- en zolderisolatie 
en zonnepanelen. Dit project kadert binnen het klimaatactieplan. Het is alleen spijtig dat de 
oorspronkelijk vroeger ingeplande en sensibiliserende thermografische luchtfoto niet is kunnen 
doorgaan. 
Verder wordt vanuit de MAR voorgesteld om de klimaatraad nogmaals samen te roepen om 
bepaalde acties verder uit te werken zoals het opzetten van een energiebesparingsplatform (zoals 
EnergieID) en het uitwerken van de actie ‘Win een buurtfeest’. 
 
Ook zal er een nieuwe elektrische laadpaal aan het station van Boortmeerbeek komen tegen eind 
2017. 
 
5. Ontwikkelingen Regionaal Landschap  
 
Frans Dhaenens is naar de Algemene Vergadering gegaan en wist te melden dat het Regionaal 
Landschap nog 1 vacante plaats had in hun bestuur voor iemand vanuit de gemeenten of vanuit de 
provincie. 
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Ook zou er sprake zijn geweest van een mogelijke samensmelting van Regionale Landschappen 
omdat zij het momenteel moeilijk hebben om financieel hun hoofd boven water te houden. 
Zo zouden er ook verschillende nieuwe leden zijn aangeworven zoals Natuurverenigingen, WBE’s en 
heemkundige groeperingen. 
Rond het thema toekomstige natuurinitiatieven wist Frans nog te melden dat zij interesse toonden in 
specifieke Vleermuis-projecten zoals bijvoorbeeld de beerputten in de Guido Gezellestraat. 
 
6. Status project Natuur in en rond Mechelen. 
 
Verdergaand op hetgeen in vorige MAR is besproken, heeft de burgemeester een vergadering gehad 
met Victor Servaes over de mogelijke verwerving van de watermolen. 
Hieruit blijkt dat zij de watermolen zeker niet willen verkopen, maar mogelijks wel in erfpacht willen 
geven. Zij zouden dit nog eerst bespreken met de andere familieleden en vervolgens opnieuw 
terugkoppelen naar de gemeente toe. 
Wel is duidelijk dat deze molen dringend zal moeten gerenoveerd worden. 
De burgemeester bevestigd opnieuw dat deze watermolen mooi zou passen in de visie die de 
gemeentebestuur heeft voor het centrum van Boortmeerbeek als ontmoetingsplaats, als 
fietsenverhuurlocatie, als opwekker van duurzame energie (waterkracht) en als informatiepunt. 
Ook de mogelijke fietsverbindingen die doorheen onze gemeente zouden worden gecreëerd kunnen 
langs deze watermolen passeren. Specifiek gaat het dan over de fietsroutes vanuit Mechelen en 
vanuit Bonheiden via de toekomstige brug over de Dijle en de fietsroutes richting Zemst- Hofstade. 
Ook hier zouden mogelijkheden liggen langs de Guido Gezellestraat, de Kerkweg, de Aarschotsebaan, 
etc. … 
In Sint-Katelijne-Waver zal de volgende stuurgroepvergadering doorgaan op 10 mei. 
 
7. Varia 
 
- Er werd nog gemeld dat een potentieel probleem rond de doorgang en de bewegwijzeing van het 
wandelpad langs Boortmeerbeek Broek en Hollaken (gemeente Haacht) ondertussen is opgelost. 
 
- Ook liet de gemeente weten dat er momenteel in de speeltuin aan de sporthal veel zandbijen te 
bekijken zijn voor de geïnteresseerden. 
 
- Verder werd nog gemeld dat de Vlaamse Regering op 31 maart 2017 het besluit tot voorlopige 
vaststelling van de kaart met de meest kwetsbare waardevolle bossen tekende en dat het openbaar 
onderzoek hiervan van start zal gaan op 16 mei 2017 tot en met 14 juli 2017. 
 
- Vanuit de MAR werd nog gevraagd naar de visie van de gemeente Boortmeerbeek over 
herbebossing en wijzigen van grondgebruik. De gemeente wist te melden dat er zich nog niet veel 
concrete gevallen hadden voorgedaan en dat dit sowieso geval per geval zal bekeken worden. Maar 
in theorie is de gemeente Boortmeerbeek hier niet noodzakelijk tegen. 


