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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 8 september 2016 
 

 
Aanwezig: 
Tom Vanhove, milieuambtenaar 
Eddy Van Bouwel, voorzitter 
Veerle Stroobant 
Friedel Pas  
Roger Swinnen 
Michel Baert, burgemeester en schepen van milieu 
Lieve Stoops, vice-voorzitter 
 

Verontschuldigd:  
Tom Meulemans 
 

Agenda: 
  
1. Goedkeuring verslag MAR 2 mei 2016  
2. Mededelingen van de gemeente  
3. Voorbereiding Nacht van de Duisternis  
4. Verslag infomoment Natuur in en rond Mechelen, 28 mei 2016  
5. Natuurontwikkeling: a) kamsalamander  project, b) ontwikkeling Looikesstraat 
6. Gemeentelijk klimaatplan  
7. Sigmaplan – status boscompensatie  
8. LIFE-project Natuurpunt vzw 
9. Varia: o.a. bouwen in overstromingsgebied, status riolering planetenwijk en Heverbaan 
 

 
De voorzitter is vanwege professionele activiteiten iets na aanvang van de vergadering aangekomen. 
De vergadering werd derhalve voorgezeten door mevr. Stoops. 
 
1. Goedkeuring verslag MAR 2 mei 2016 
 
De vergadering heeft het verslag van  2 mei 2016 goedgekeurd. 
 
2. Mededelingen van de gemeente  
 
* De gemeente Boortmeerbeek is samen met EANDIS en de andere gemeentes uit de regio (Haacht, 
Keerbergen, Zemst, Haacht, Tremelo, Bonheiden) bezig met het Regiomasterplan betreffende de 
openbare verlichting. 



Verslag milieuadviesraad Boortmeerbeek  8 september 2016 Pagina 2 

 

Tijdens de eerste vergadering kregen alle gemeentes uitleg over de eigenlijke omvang van het 
project. 
De tweede vergadering werd georganiseerd tussen de gemeente en EANDIS en bestond erin om de 
deelruimtes te bepalen die op de aanwezige kaarten kunnen teruggevonden worden. 
Aan elk van deze deelruimtes zal er dan uiteindelijk een verlichtingsregime gekoppeld worden na 
overleg tussen alle gemeentes uit de regio. 
Er wordt door de vergadering aangehaald na het bekijken van de voorlopige kaart of er misschien 
niet beter kan gekeken worden om sommige puntverlichtingen te vervangen door andere 
mogelijkheden zoals reflectoren aangezien deze soms betere resultaten teweegbrengen. 
Ook kan er nagedacht worden over slimme verlichting op landelijke verbindingen. 
 
* Aquafin heeft een milieuvergunning klasse 1 verkregen voor zijn RWZI in Boortmeerbeek. In de 
toegekende vergunning werd wel de wijziging van de lagere emissienormen en reductiepercentages 
voor stikstof, zwevende stoffen en fosfaat geweigerd waaraan Aquafin moest voldoen. Zij hebben 
hier echter nog een aparte vergunning voor lopen zodat deze mogelijk alsnog goedgekeurd worden. 
 
*Vanaf 1 juli is EcoWerf gestart met de inzameling van harde en zachte plastics op containerparken. 
 
Waarom kan deze fractie niet huis-aan-huis opgehaald worden? 
In het nieuwe afvalstoffenplan zouden de plastics apart opgehaald kunnen worden.  
Het prijskaartje dat hier voorlopig aanhangt is 220 EUR/ton. Indien de gemeentes dit allemaal zelf 
zouden moeten betalen, betekent dit dat de plasticfractie duurder is dan de restafvalfractie. 
In Mechelen waar dit reeds gebeurt, draagt Fostplus een groot deel van de kosten om dit betaalbaar 
te houden voor de gemeente. 
Wel kunnen de volgende alternatieven onderzocht worden: 
- Via EcoWerf contact opnemen met Fostplus om een gelijkaardige regeling uit te werken als 
Mechelen 
- Een paarse zak waar zowel fracties van de blauwe en roze zak in mogen en waar 85 % van de kosten 
gedragen worden door Fostplus 
- Statiegeld invoeren. 
Ook op de Mouterijsite kan er op termijn een plastic-container voorzien worden indien nodig. 
 
Verder wordt in het masterplan Transport  van EcoWerf aangegeven dat de rest- en gft-fracties 
tweewekelijks zullen opgehaald worden en de papier- en PMD- fracties driewekelijks. 
 
3. Voorbereiding Nacht van de Duisternis 
 
De Nacht van de Duisternis zal doorgaan op 8 oktober 2016. 
De gemeente Boortmeerbeek zal tijdens dit weekend aan EANDIS vragen om de 
monumentverlichting te doven. De MAR zal hiervoor in samenwerking met Natuurpunt een 
nachtwandeling organiseren. Deze nachtwandeling zal van start gaan om 20u op de parking van het 
cultuurhuis ‘Oude Pastorie’. In het midden van de wandeling houden we even halt aan de Dijledijk 
waar Willy Vermeylen ( eventueel samen met een collega) bij helder weer de mensen zal informeren 
over de sterrenhemel . Hij zal hier dan ook een telescoop opzetten om de sterrenhemel van 
dichterbij te aanschouwen. Verder (indien mogelijk) kan er misschien op het einde ook een klein 
drankje aangeboden worden aan de aanwezigen (jenever-glaasje of chocomel). 
 
4. Verslag infomoment Natuur in en rond Mechelen, 28 mei 2016 
 
Het doel van het project is om de groene en blauwe corridors in en rond Mechelen te ontsluiten voor 
meer fiets- en wandelgelegenheden. 
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Concreet betekend dit een ontsluiting van de Dijle- en Zennevalleien. 
 
De MAR-leden hebben een mogelijks project rond de Watermolen te Boortmeerbeek naar voren 
gebracht bij de projectcoördinatoren. Zo zou hier mogelijks een nieuwe kleine waterkrachtcentrale 
kunnen gemaakt worden, waar dan eveneens een infopunt voor groene energie en voor de Groene 
Dijlevallei kan geplaatst worden.  
Ook de Regionale Landschappen hadden interesse voor het project en er zou een aankoopsubsidie 
van 40% voor mogelijk zijn. 
De verbinding met Mechelen zou mogelijks kunnen gemaakt worden via een Fietsstraat van de 
Dijledijk langs de Ravesteinstraat, de Heverbaan, etc. … Er zou reeds een brug met Bonheiden komen 
waarlangs de ontsluiting langs die kant kan gebeuren. Ook voor dergelijke fietsstraten is er een 
interreg-premie van 60% beschikbaar. De fietsstraten kunnen via de Kerkweg zelfs verder uitgebreid 
worden naar de Vaart. 
De gemeente kan binnen dit project de eerste stap ondernemen door alvast alle partijen rond de 
tafel samen te brengen. 
 
5. Natuurontwikkeling:   
a) kamsalamander  project 
 
Op 20 augustus 2016 zijn er ongeveer 35 kamsalamanders uitgezet  in de recentelijk gegraven 
amfibiëenpoelen aan de Dreef te Boortmeerbeek. Het was een toffe dag met redelijk veel 
aanwezigen en de dieren leken het in de poel ook naar hun zin te hebben. 
Deze kamsalamanders zijn afkomstig van het Zennegat te Mechelen maar moesten omwille van de 
infrastructuurwerken van het Sigmaplan geherlocaliseerd worden. Deze kamsalamanders werden 
vervolgens verzameld door het Agenschap voor Natuur en Bos, waarna deze de dieren opgekweekt 
hebben door het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek in de viskwekerijen te Linkebeek. 
Normaal was het de bedoeling om de dieren ergens in september uit te zetten in de poelen in 
Pikhakendonk maar deze deadline is naar voor opgeschoven aangezien de dieren problemen kregen 
met de voeding . Ook de locatie is gewijzigd omdat er voor de poelen in Pikhakendonk geen tijdige 
vergunning bekomen kon worden. 
Dit project zal mogelijks naar volgend jaar toe herhaald worden zodat er wel kamsalamanders in 
Pikhakendonk kunnen uitgezet worden. 
 
b) ontwikkeling Looikesstraat 
 
De gemeente Boortmeerbeek heeft vernomen van Natuurpunt Mechelen dat het project betreffende 
de dreefvorming in de Looikesstraat en de Streepkensdreef daar negatief geadviseerd werd omwille 
van een negatieve impact op de natuurwaarde van de omliggende terreinen. De gemeente kan dus 
gewoon verder gaan met het kappen van de kaprijpe populieren langs de Looikesstraat zonder hierbij 
nog extra rekening te moeten houden met dit project. 
 
6. Gemeentelijk klimaatplan 
 
De milieuambtenaar is bezig met de laatste finalisaties van het klimaatactieplan. Dit zal op 12 
september 2016 ter goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen worden 
voorgelegd. Vervolgens zal dit op 26 september aan de gemeenteraad ter goedkeuring worden 
voorgelegd om het daarna in te dienen bij de Europese Commissie. 
Quasi alle voorgestelde acties van de klimaatraad werden opgenomen in de uit te voeren acties van 
het klimaatactieplan. 
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Recentelijk heeft ook minister Tommelein aangegeven dat de Vlaamse regering wijkrenovaties gaat 
ondersteunen. Als minstens 10 huiseigenaars in dezelfde gemeente een energiebesparende 
renovatie doen, kunnen ze elk een extra premie tot 400 euro krijgen.  
 

7. Sigmaplan – status boscompensatie 

 

Belangrijk om te weten is dat de ontwikkeling van het wetland in Pikhakendonk ergens in 2017 het 

eerste is wat er zal gebeuren binnen dit project. Zo zullen er allerhande natuurontwikkelingen (graven 

poelen, kappen bosjes, aanplanten plantgoed, etc. …) in het gebied gaan gebeuren. Er wordt nog 

gezocht naar een locatie voor 0.6 ha boscompensatie. 

 

Over deze boscompensatie kan best door de gemeente eens navraag gedaan worden bij W&Z en ANB. 

 

Wel is gekend dat het project te maken heeft met een besparing van 50%, zodat alles met een 

vertraging zal gebeuren van 50%. 

 

8. LIFE-project Natuurpunt vzw 

 

Natuurpunt vzw heeft aan de gemeente en de burgemeester gevraagd om een ondersteuningsverklaring 

te ondertekenen voor het nieuwe LIFE-project dat Natuurpunt bij Europa wenst in te dienen. 

Dit project zal voornamelijk tot doel hebben om de natuurdoelen langsheen de Groene vallei van de 

Weesbeek te realiseren. Ook de natuurdoelen van Pikhakendonk zullen hierin meegenomen worden. 

Zo willen ze met dit geld enerzijds mogelijks gebieden aankopen binnen het projectgebied om de 

graslanden en bossen in het gebied uit te breiden en te verbeteren. 

Anderzijds zal het geld gebruikt worden om de natuurdoelen te verbeteren op de reeds in eigendom 

zijnde percelen. 

 

9. Varia: o.a. bouwen in overstromingsgebied, status riolering planetenwijk en Heverbaan 

 

* Met betrekking tot de verkaveling in de Vosweg en het bouwen in overstromingsgevoelig gebied 

wordt er gevraagd om aan het college hiervoor een bouwstop voor te stellen. 

 

De gemeente Boortmeerbeek is echter van mening dat indien mensen een stuk bouwgrond hebben 

gekocht zij in de mogelijkheid moeten zijn om hier iets mee te doen. 

Indien het waterbergend vermogen door het bouwproject niet wordt aangetast, kan er volgens de 

gemeente nog steeds onder voorwaarden in dergelijke gebieden worden gebouwd. 

Zo heeft de gemeente Boortmeerbeek opgelegd aan de verkaveling van de Vosweg om alles op palen 

te bouwen. Zo zou bij overstroming enkel de parking van de woning overstromen en verder geen 

schade berokkenen aan de eigendommen van de mensen. Verder zouden alle andere oppervlakken 

(eveneens de toegangsweg) moeten opgebouwd worden uit waterdoorlaatbare materialen. 

 

* Wat betreft de riolering in de Planetenwijk kan er gemeld worden dat deze in het verleden steeds 

loosde in de Leibeek maar dat dit met het nieuwe rioleringsproject van de Bredepleinstraat-Oudestraat 

opgelost zal worden. 

 

* Er zou eveneens best een contact kunnen opgenomen worden met EANDIS betreffende de 

monumentverlichting aan de kerk van Hever aangezien deze verlichting veel te sterk is en 

verkeerdelijk gericht is zodat deze de mensen verblind die van de Donk naar centrum Hever gaan. 


