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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 05 juni 2019 

 

 
Aanwezig: 
Eddy Van Bouwel, voorzitter 
Karin Derua, burgemeester en schepen van milieu 
Lieve Stoops, ondervoorzitter 
Frans Dhaenens 
Friedel Pas  
Julien Chaubet (plaatsvervanger Tim Van de Voorde) 
Nieke Baudet 
Jens D’Haeseleer (spreker) 
Marleen Vandenbempt, milieuambtenaar 
 

Verontschuldigd:  
Roger Swinnen 
 

Agenda: 

1. Welkom nieuwe milieuambtenaar  
2. Goedkeuring verslag MAR 23 april 2019 
3. Voorstelling LIFE project  
4. Voorbereiding activiteit Nacht van de Duisternis (12 oktober) 
5. Mededelingen van de gemeente 
6. Planning klimaatraad en activiteiten rond klimaat 
7. Ideeën voor werkjaar 2019-2020 
8. Datum en agendapunten voor volgende vergadering 
9. Voorstellen rond amfibieën (toelichting Natuurpunt)  
10. Varia 
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1. Welkom nieuwe milieuambtenaar 

Iedereen stelt zich kort voor. 

2. Goedkeuring verslag MAR 23 april 2019 

De vergadering keurt het verslag van 23 april 2019 goed. 

3. Voorstelling LIFE project (Frans Dhaenens licht dit toe – zie presentaties in bijlage) 

Het LIFE-project ‘De groene vallei’ loopt in de natura 2000 gebieden van Pikhakendonk tot 
Kortenberg (verbinding + herstel gebieden) + in Polen ( sluizen herstellen / bijplaatsen). 

Doel is de natuur in 7 jaar tijd ‘in gang te steken’ met 60% subsidie van EU, 40% uit Vlaanderen (ANB, 
Natuurpunt,…) voor een totaal projectbudget van 8 miljoen Euro . 

De 3 hoofddoelen zijn habitats herstellen (o.a. voor grote pimpernel, kamsalamander,…), 
beheerresten nuttige gebruiken (o.a. verwerking gras tot papier), socio-economisch (recreatie, 
toerisme: groeimotor voor omgeving) 

Het eerste perceel is in Boortmeerbeek aangekocht: vijver achter scouts. 

Uitmijnen  is bemesting (fosfaten) weghalen door in te zaaien met bv. mais. Nadat de mais de 
nutriënten heeft opgenomen wordt deze verwijderd. 

Er zijn bepaalde doelstellingen voor het hele projectgebied, vb. aantal ha kappen. Als deze 
oppervlakte ergens gerealiseerd is, kan dit nergens anders meer gebeuren. Er zijn ook beperkte 
subsidies die zelf nog ingevuld kunnen worden, bv. voor wandelroutes.  
Er dient bekeken wat binnen de projectsubsidies mogelijk is (vb. afval opruimen kan niet) en waar 
(enkel binnen perimeter LIFE-project (SBZ-gebieden)). De molen aan de Molenbeek past hier niet in 
(misschien wel onder ORIOM?), maar een kinderlus bij het Natuurleerpad kan eventueel wel Wat 
heeft prioriteit? 

Medewerkers LIFE zijn ook betrokken bij andere projecten. 

Er is nood aan een staten-generaal om iedereen die betrokken is bij projecten in en om de 
natuurgebieden van Boortmeerbeek samen te brengen en alle projecten en initiatieven die naast 
elkaar lopen (ORIOM, Sigma, project rond Weesbeek, RUP,…) op elkaar af te stemmen. De GECORO 
dient hierbij ook betrokken te worden. 

Dit dient best te gebeuren in de beginfase van het LIFE-project, gezien er nu nog inspraak in de 
aanwending van de subsidies mogelijk is. 

 Advies aan college van burgemeester en schepenen 

4. Voorbereiding activiteit Nacht van de Duisternis (12 oktober) 

Voorstel 1: 

Wandeling van ca. 5 km in het broek met gids natuurpunt, langs amfibieënpoel. Onderweg opstellen 
van telescoop (Willy Vermeylen) en nachtvlinderval (kennis Jens D’Haeseleer). 
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Vertrek om 20 uur aan het gemeentehuis. Einde om 22u à 22u30. Niet geschikt voor rolstoelen. 

Voorstel 2: 

Festival van de duisternis aan Ravenstein met wandellus en doorlopend verschillende standen: 
muizen, nachtvlinders, ev. vleermuizen (niet te laat?), sterren. Ook geschikt voor minder mobielen. 
Ev. Drankstandje door scouts, wereldwinkelcafé of…. 

Tenzij natuurpunt coördinator vindt tegen 19 juni: dit jaar voorstel 1 en voorstel 2 in 2020 als de 
bouwwerkzaamheden daar dan niet bezig zijn. 

5. Mededelingen van de gemeente 

Terts (Interregproject) 

Ondertussen zijn er 4 inschrijvingen. Wie nog mogelijk geïnteresseerde ondernemingen kent, mag 
hiervoor reclame maken. 

Klimaat-mis 16 juni (See2Do! – Interregproject) 
 

Julien Chaubet, Nieke Baudet en Friedel Pas zullen aanwezig zijn. 
Er wordt voor deze activiteit en de kick-off over de toekomstvisie een uitnodiging gestuurd naar de 
kandidaat-leden.  
 
Zwerfvuilpeters/-meters 
 
Er komt een oproep voor vrijwilligers die op regelmatige basis op een vast traject in hun buurt 
zwerfvuil willen opruimen. De gemeente zorgt voor verzekering, opruimmateriaal en het ophalen van 
de vuilzakken. 
Momenteel zijn er al een aantal vrijwilligers actief in onze gemeente. 
 
Operatie Proper (Mooimakers) 
 
Scholen kunnen een subsidie krijgen als ze een heel schooljaar rond zwerfvuil en afvalpreventie 
werken. Dit schooljaar nam de VBS de Bosuiltjes hieraan deel. Zij ontvangen hiervoor een cheque van 
1.250 euro. 
Voor volgend schooljaar is ook VBS de Wegwijzer al ingeschreven. 
 

6. Planning klimaatraad en activiteiten rond klimaat 
 
Voor de klimaat-mis (zie mededelingen gemeente) is alles in orde.  
Werken rond klimaat is een idee voor volgend werkjaar (zie ideeën voor werkjaar 2019 – 2020).  
 

7. Ideeën voor werkjaar 2019-2020 

Voorstellen werkpunten: 

 Bijenvriendelijke gemeente 

 Statengeneraal (zie ook LIFE project): dit dient nog in beginfase LIFE project te gebeuren 

 Amfibieënoverzet 

 Werken rond klimaat 
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Er wordt voorgesteld om het nieuwe burgemeestersconvenant zo snel mogelijk te 
ondertekenen, zodat er 10 jaar tijd is om dit uit te werken. Omdat er zo laat werd ingetekend 
voor het huidige burgemeestersconvenant is de tijd om alle acties nog uit te werken veel te 
kort. 
Er dient voldoende geld voorzien te worden volgende meerjarenplanning. Dit jaar: 30.000 
EUR voorzien voor klimaatprojecten. 
Gezien een kleine gemeente weinig impact heeft op doorgaand verkeer, dient er samen 
gewerkt te worden met buurgemeenten. Te bekijken of mobi-punt opgericht kan worden. Via 
de vervoersregio zullen bussen worden voorzien, want enige Lijn-bus die overblijft is die op 
de Leuvensesteenweg (wel frequenter), waar geen veilige opstapplaatsen zijn. 
Nieuwe verkavelingen hebben een grote impact op mobiliteit. Burgemeester contacteert 
Mechelen i.v.m. nieuwe verkaveling Muizen, zodat er niet enkel langs zijde Molenheidebaan 
een toegangsweg komt. 

Er wordt gevraagd naar meer feedback over de adviezen van de MAR. 

8. Datum en agendapunten voor volgende vergadering – donderdag 5 september 2019, 19u30 

Komende agendapunten:  

 Verwelkoming nieuwe leden 

 Goedkeuring verslag MAR 05 juni 2019 

 MAR statuten, huishoudelijk regelement en afsprakennota 

 Verkiezing voorzitter en ondervoorzitter 

 Evaluatie klimaat-mis 

 Voorbereiding activiteit Nacht van de Duisternis (12 oktober) 

 Werkpunten werkjaar 2019 - 2020 

 Mededelingen van de gemeente (o.a. feedback advies staten-generaal) 
 
Voorstel agendapunten 2e vergadering van volgend werkjaar: 

 Bijenvriendelijke gemeente (spreker Jens D’Haeseleer) 

 Amfibieënoverzet 
 

9. Voorstellen rond amfibieën (toelichting Jens D’Haeseleer, Natuurpunt – zie presentatie in 
bijlage) 

 
Dit voorjaar werden de grootste knelpunten in Boortmeerbeek in kaart gebracht door het tellen van 
de verkeersslachtoffers in combinatie met routeregistratie.  
 
De grootste knelpunten in volgorde van belangrijkheid zijn: 

- Aarschotsebaan 
- Barelweg 
- Blokstraat 
- Wespelaarsebaan 
- Vogelzangwijk/Bredepleinstraat + Caetersbosweg? (vnl. salamanders, geconcentreerd op 

smal stuk) 
- Stationsstraat 
- Molenbeekstraat 

 
Wadi’s moeten in het oog gehouden worden (o.a. t.h.v. taverne de Lork). In toekomst meer. 
Er kan nagedacht worden over combinatie poel/bosje zonder grote weg ertussen. Amfibieën kiezen 
echter niet noodzakelijk voor combinatie aangelegde poel + aangelegd groen als er andere 
mogelijkheden (aan overzijde weg) zijn. Jens vraagt na welk groen geschikt is als landhabitat. 
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Reddingsacties hebben groot rendement: burgers willen hierbij graag helpen omdat ze weten dat het 
helpt. Enkele inwoners helpen nu al in buurgemeenten mee. 
 
Mogelijke oplossingen voor de knelpunten zijn: 

- Borden plaatsen (tijdelijk), ev. in combinatie met 30 km/u 
(bij 70 km/u heeft een wagen een aanzuigeffect + onmogelijk rond te rijden) 

- Tijdelijk afsluiten van weg tijdens topdagen – regenachtige avonden met T vanaf 7 à 8°C (dit 
jaar vb. 5 à 10), in combinatie met wegomlegging. Nadar uitgezonderd plaatselijk verkeer of 
betonblokken? Toelating politie voor nodig. 
Ev. Barelweg, Blokstraat (stuk zonder huizen) 

- Raapactie met vrijwilligers 
(hesjes zwerfvuilactie / waarschuwingsbord voor zichtbaarheid) 
Wespelaarsebaan te onveilig? 

- Plaatsen van schermen en emmers.  
Permanentie is belangrijk. Elke avond dienen de emmers geledigd te worden. Samenwerking 
met scholen (wat in emmer laten tot ochtend). Vaak gebruikt voor korte stukken. 

 
Best starten met beperkt aantal straten (vb. 1 overzetactie en 1 wegafsluiting), die zeker op langere 
termijn behouden kunnen blijven. 
Dit is een actiepunt voor volgend jaar. 
 
Aarschotsebaan is het grootste knelpunt. In het verleden (ca. 10 jaar geleden) werden hier schermen 
gezet, maar dat is niet evident omwille van gracht. Raapactie is hier onveilig, omdat er vrij snel wordt 
gereden ondanks de snelheidsbeperking tot 50 km/u. Toch, met een snelheidsbeperking? 
 
Een overleg tussen gemeente, Natuurpunt en politie is nodig (voor 2e vergadering werkjaar).  
Na te vragen of er binnen politiezone al acties zijn. Wel al in Zemst. 
In januari kan er een open MAR georganiseerd worden, maar dan moet er al een groep van 
vrijwilligers zijn. 
De landelijke gilde kan gecontacteerd worden. 
 
Ook kamsalamanders zijn in Boortmeerbeek aanwezig op verschillende locaties: 

- Boortmeerbeeks broek (in ’16 uitgezet) 
- Nieuwe poel voor zwaluwen aan station 
- Pikhakendonk, oude Dijlearm 

 
10. Varia 

 
- Nieke vraagt naar een antwoord op de brief die ze stuurde: 

1. Openstelling voetwegen: 
 Voetweg Kruisveldweg – de Schrans: onderhandeling met eigenaars zijn bezig 
 Voetweg Bieststraat – Blokstraat: wel open naast afsluiting aan de 

Blokstraat? Dit zal nog worden nagekeken. 
2. Vennegracht:  

In de plannen voor de nieuwe verkaveling is opgenomen dat de gracht van de 
Venstraat naar de Keizerikbeek dient te blijven lopen. De gracht staat droog langs de 
zijde van de Bieststraat en het water blijft verderop staan. Zijn de werken foutief 
uitgevoerd (uitdieping langs Venstraat) door aannemer? Dit zal worden nagekeken. 

 Informatie na de vergadering: De gracht ter hoogte van de nieuwe verkaveling is een 
bergingsgracht. Het is dus de bedoeling dat het water hier blijft staan en infiltreert. 
Dit stuk van de gracht wordt door een kopmuur gescheiden van de rest van de beek. 
Hier voorbij blijft het water wel in de richting van de Keizersbeek lopen. Bij noodweer 
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kan men het water van de bergingsgracht zo nodig d.m.v. een noodoverlaat in de 
richting van de Bieststraat laten lopen. 
Het onderhoud van de bergingsgracht en de doorsteek gebeurt door de gemeente. De 
rest van de gracht dient door de aangelanden onderhouden te worden.  

3. Overhangende takken Bieststraat t.h.v. boekenwinkel: enkel het fietspad zou 
vrijgemaakt zijn, het voetpad nog niet. Dit zal worden nagekeken. 

- Jens D’Haeseleer is deskundige op gebied van bijen. Hij komt naar Boortmeerbeek feest! en 
wil op een volgende vergadering van de MAR hierover komen spreken. 

- Als er nieuws is van de Regionale Landschappen, de Bosgroep, het bekkencomité, … dient dit 
op de vergadering te worden meegedeeld. Frans stelt voor om dit als vast agendapunt op te 
nemen. 

- Er zijn veel rattenplagen: toename door niet correct composteren, houden van kippen. 
- Vraag om een maand op voorhand een mail rond te sturen met de vraag naar variapunten. 
- Bedankt aan de voorzitter voor zijn jarenlange inzet! 


