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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 11 januari 2021 
 
 
Aanwezig: 
Julien Chaubet, voorzitter 
Karin Derua (burgemeester en schepen van milieu) 
Ann Morissens  
Herman Van Bever 
Frans Dhaenens (later) 
Friedel Pas  
Jeroen Vanveerdeghem  
Lieve Stoops 
Nieke Baudet 
Marleen Vandenbempt, milieuambtenaar 
 
Afwezig 
Marijke Doms  
Fabienne van Aelst 
 
Verontschuldigd:  
Erik Van Craen 
Roger Swinnen 
Steven D’Hont 
 
 
Agenda: 
 
1. Verslag MAR 9 november 2020 
2. Opvolging adviespunten MAR 14 September 2020 

a. Project Schiplaken Groene Long Bosuiltjes:  voorstel om multidisciplinaire werkgroep op 
te richten 

b. Project Curieuzeneuzen 
3. Werkpunten /update 

a. werkgroep bijen + update bijenplan 
b. Nieuwe amfibieënoverzetactie 
c. Klimaat: opmaak klimaatactieplan en behandeling KAT-punten doorgestuurd naar MAR 
d. Zwerfvuilactie 
e. Nacht van de duisternis 

4. Mededelingen van de gemeente  
5. Kappingen Zevenbunder 
6. Nieuws van de natuur 
 
 



Verslag milieuadviesraad Boortmeerbeek 11 januari 2021 Pagina 2/7 
 

1. Verslag MAR 9 november 2020 

De vergadering keurt het verslag van 9 november goed. 

Elena Doms neemt ontslag, omdat haar Nederlands toch niet goed genoeg is om aan discussies deel 
te nemen, maar wil nog wel advies geven over het klimaatactiepan 2030.  Ze wenst iedereen van de 
MAR het beste.  
 
Roger Swinnen liet weten dat hij niet aan de vergaderingen zal deelnemen, zolang deze online zullen 
doorgeven. 
 
Projectoproep subsidie Natte Natuur, landbouwsluis aan pikhakendonk tussen gebieden natuurpunt: 
 te korte termijn om aanvraag in te dienen, bij volgende projectoproep 
Afsluiting langs weg is in trage wegenplan opgenomen. 

2. Opvolging adviespunten MAR 14 September 2020 

a. Project Schiplaken Groene Long Bosuiltjes: voorstel om multidisciplinaire werkgroep op 
te richten 

CBS ging op 9/11/20 besloot principieel akkoord om met een werkgroep rond het gebied verder na te 
denken en samen te werken. Er werd nog niet concreet bepaald wie er deel van zal uitmaken, wat de 
doelstellingen zijn en op welke wijze deze opgericht zal worden. 
 
Julien stuurt een doodle uit voor de vergadering (rond 10 februari). 
De burgemeester bekijkt met schepen Hans de Locht wie van hen beiden dit zal opvolgen. Dit zal ook 
afhangen van het tijdstip van de vergaderingen. 
 
Volgende organisaties zullen hiervoor uitgenodigd worden: 

- Natuurpunt (Julien, Frans) – kan de vergaderingen ook leiden 
- KAT (Friedel, Jeroen) 
- School (meester Jan, oudercomité, …? – zeker iemand die op hoogte is van bouwplannen 

school). Er is reeds contact geweest met de directeur 
- Groep die rond mobiliteit werkt (Paul?) 
- Landelijke gilde? 

 
Hoe groter de groep, hoe moeilijker 
 
In latere fase: 

-  buurtbewoners betrekken (feedback vragen op concreet plan) 
- Tornado = behoeften, gebruik rond trage wegen (zowel mobiliteit als natuuraspect = 

belangrijk) 
 
NP is bezig met opmaak van lijst eigenaren grond / bestemmingen.  
Lukt het om er 1 gebied van te maken? Financieel? Grond aankopen?  
 
De gemeente kreeg de vraag om een perceel grond in Kampenhout aan de gemeente Kampenhout te 
verkopen. Het vrijgekomen geld kan besteed worden aan de aankoop van een perceel grond, 
bijvoorbeeld in het kader van dit project. 

b. Project Curieuzeneuzen 

De volgende 4 voorstellen van de MAR werden als locatie weerhouden: 
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- Tennisveld Lievekensbossen 
- Scouts Schoubroekstraat 
- Bijenhotel Ronsdonk aan de picknicktafel. 
- Oude pastorij/Pikhakendonk 
 

Volgende stappen: 
- Eind januari: registratie meetpunten  
- Voorjaar: ontvangst meetpakketten, installatie  

 
3. Werkpunten /update 

 
a. werkgroep bijen + update bijenplan 
 

Natuurpunt gaf volgende info: 
 

Timing: 
1) inventarisatie van maart tot augustus 2021 
2) rapportage tussen oktober 2021 en januari 2022  
3) Overleg en educatie: op de gepaste momenten , tussendoor, maar vooral wanneer we alle kennis 
verzameld hebben, dus eerder naar einde toe 
 
Met uitvoering van concrete projecten wordt best gewacht tot na de inventarisatie, dus in 2022. 
 
Timing opstart bijenwerkgroep? 
Het brengen van de resultaten van het terreinonderzoek in najaar 2021 kan goede aanleiding zijn om 
bijenwerkgroep samen te brengen.  
 

b. Nieuwe amfibieënoverzetactie 

Het CBS is akkoord met weer een paddenoversteekactie in de Aarschotsebaan en Blokstraat tussen 
15 februari en 1 april, zoals in 2020, maar omwille van de coronasituatie zonder raapactie. De kans is 
anders te groot dat er teveel personen tegelijkertijd komen opdagen. 

Natuurpunt zal hier ook zo mee over communiceren. 

Vrijwilliger die hek Blokstraat verplaatst op topnachten: OK via Frans 

Suggestie: direct aan hoek Caetersbosweg i.p.v. na Blokstraat 80, zodat men niet komt vast te zitten 
en moet draaien 

Aankoop door gemeente van 5 banners (formaat nadarhek) voorzien. Idee voor ontwerp? Frans 
vraagt na bij Natuurpunt.  

c. Klimaat: opmaak klimaatactieplan en behandeling KAT - punten doorgestuurd naar 
MAR 

Punten KAT MAR maart 2020: 

 Duurzame gemeente communicatie: 
o Jeroen zou dit verder uitwerken – wordt terug opgenomen 
o Artikel antireclamesticker verscheen net op website + digitale nieuwsbrief januari 

 Reclameverlichting: 
o Friedel zou dit uitwerken – zal opnieuw bekijken 
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 Smartlighting  
o CBS besliste mogelijkheden ikv masterplan na te vragen bij Infrax 

Omwille van corona + afwezigheid MA uitgesteld, maar nog deze maand online 
overleg Infrax. 

o Fluvius is bezig met uitwerking van werkgroep rond marktaanbod, Friedel zit hier 
mee in 

 
Stand van zaken KAT: 

 Boomplantactie terrein school.  
Geld is beschikbaar.   
Achterliggend perceel Barelweg van OCMW is niet ideaal. Niet alleen omwille van 
bereikbaarheid via erfdienstbaarheid over privéterrein (tss. 17 en 19, fysisch niet meer 
zichtbaar), maar er is ook weinig plaats om bomen bij te zetten (reeds dicht begroeid).  
Burgmeester informeert opnieuw of pachter voorliggende perceel nog wenst te bewerken. 
Hij zou in het verleden gezegd hebben op termijn te willen stoppen. 
 
Alternatieven? 
Bereikbaarheid vanuit school is belangrijk, te voet of met fiets. 
Ander stuk grond van gemeente/OCMW? Of op grond particulieren? Oproep lanceren? 
Hoek barelweg/goorstraat, Guy van Kelst. Vragen of hij bosrand goed vind? Burgemeester zal 
contacteren. Of Barelweg tss. 10 en 14, of voorbij 14, tot aan het bos 

  = allemaal agrarisch gebied (wel vergunning nodig voor bebossing landbouwgebied) 
Als het gaat om een ecologisch beheerde perceelsrand, kan de eigenaar/pachter hiervoor 
een subsidie van de VLM bekomen. 

 
 Budgetten KAT werden nog steeds niet ontvangen. MA informeert nogmaals bij Interleuven 
 Vnl. door Jeroen en Friedel werd digitaal bekeken wat al opgestart kan worden op later 

tijdstip na corona, o.a. projecten bij school 
 Niemand heeft deelgenomen aan intergemeentelijk overleg ronde tafel (september) omwille 

van corona. Wel contactpersoon doorgegeven, maar niets meer van gehoord 
 

Nieuwe projecten gemeente: 
 Voedselverspilling. Marijke, Steven zijn ingeschreven. Fabienne kan niet deelnemen aan 

workshops, maar wil op hoogte gehouden worden. Friedel is ook geïnteresseerd, maar weet 
nog niet of hij kan deelnemen. Hij informeert ook eens bij KAT wie kan. 

 Samenaankoop regenwatertonnen 

d. Zwerfvuilactie 

Kan niet in voorjaar zolang geen uitsluitsel van versoepeling. Plan voor november 2020 ineens 
opschuiven naar dit najaar 

Scholen motiveren? 3 zitten in Mooimakers en hebben zich reeds geëngageerd. 

e. Nacht van de duisternis 

Friedel richt werkgroep op rond pistes kleine acties + iets grotere acties. Koppelt terug. 

4. Mededelingen van de gemeente  

 Behaag je tuin 2020 = succes: 62 deelnemers bestelden in totaal 171 stuks plantgoed voor 
hagen, heggen en houtkanten, 170 hoogstambomen, 7 klimplanten en 2 wilgenhutten.  
BMB = 2e plaats (na Leuven) deelnemersaantal, 3e plaats aantal hoogstambomen. 
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 Geboorteboomactie (opnieuw, na ca. 15 jaar): ouders van kind geboren in januari – 
september 2020 kregen geboorteboom. 20 deelnemers. Later geboren kinderen krijgen 
volgend jaar boom.  

 Bomencharter: oproep:  geef aangeplante bomen 2020 door. 
 Dit voorjaar worden heel wat aanplantingen gedaan door de gemeente. Voornamelijk een 

vervanging van bomen en ander plantgoed dat stuk is. 
Mededeling NP: NP wil dit najaar ter ere van ' 50-jarig bestaan Natuur en Landschap' 3 grote 
lindes (toekomstbomen) + bank schenken aan elke gemeente.  
Suggesties? Oude pastorie Hever (linde = typisch voor pastorietuin). Dorpsplein 
Boortmeerbeek, op plein dat nog aangelegd moet worden?, kerk Schiplaken. 

 INL jaarplanning 2021: 2393 uren, waarvan 1.150 uren ecologisch maaibeheer (700 uren 
bermen langs voetwegen, 150 uren riet in Ravenstein en 300 uren hooilandbeheer aan 
educatieve poel Ravenstein en langs de XXste Konvooilaan), 850 uren KLE beheer (200 uren 
knotten van wilgen, 650 uren scheren van hagen, afzetten en vrijstellen van houtkanten), 
350 uren bosbeheer (Essenbos, exotenbestrijding Ravenstein) en 43 uren 
soortenbeschreming (zwaluwen). 

 De gemeente zal door IGO mezenkastjes laten plaatsen, als preventieve bestrijding tegen 
eikenprocessierupsen 

 Vergunningen: 
o Renewi:  

meer info over nieuwe activiteiten op Kampenhout na brand: zie gemeentelijke 
website (vergunningsprocedure bij deputatie is wel bijna afgelopen) 
Moeten veiligheid mbt brand goed in het oog houden. Meer gevolgen voor BMB 
en Haacht dan voor Kampenhout zelf. 
Beter meer gebruik maken van watervervoer? Niets over vermeld. Heeft ook wel 
gevolgen: bruggen staan nog meer open.  
Gemeente heeft gevraagd om voor opslag in open lucht ook automatische 
sproeiinstallaties te voorzien 
Besproeien van bovenaf minder veilig dan van de zijkant, want muren tussen 
fracties lopen niet door tot boven 
Opvang op site is een aspect, maar opvang bluswater moet ook gebeuren 
Beschikt brandweer in Haacht over middelen die nodig zijn voor dergelijke 
specifieke branden? Waarschijnlijk niet op voorpost. 
Deuren hal kunnen niet gelijktijdig open (automatisch systeem).  
MA geeft vragen Roger door. Andere vragen kunnen rechtstreeks gesteld 
worden aan Renewi (zie contactgegevens website) 

o Beslist: 
 ANB, Sigmaplan cluster bovendijle Pikhaken v2.0: vergund door minister 

Demir 
Brug achter Ravenstein zit niet mee in dit project. Los van Sigmaplan is 
daarvoor wel aanvraag geweest in zomer 2020.  
Wandelpad dat er nu ligt, zal verlegd worden. 

 De Vroe, Leuvensesteenweg 309: het slopen van gebouwen en het 
bouwen van 6 appartementen met handelszaak (+ metaalbewerking): 
vergund in beroep door deputatie. Ligt trage weg waarmee rekening 
gehouden moet worden. In strijd met omgevingsanalyse. Gemeente zal 
niet in beroep gaan. 

 Viabuild, Leuvensesteenweg 300: stopzetting betoncentrale (IIOA), 
sloopvergunning (sted. Handelingen) opnieuw in te dienen 
Stopzetting moest niet worden aangeplakt. 

 Vosweg (weide): aanleggen van een poel met talud en de aanplant van 
een rij knotwilgen, een boomgaard en een heg = vergunning CBS 

o Nog op te starten/verwacht (opnieuw in te dienen): 
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 Beheersmaatschappij Gijsens – Stulens, Leuvensesteenweg 350, 
uitbating bedrijvencentrum: hernieuwing met stopzetting van 
garagewerkplaats en toevoeging van 3 airco’s 

 Garage Vanderborght, Industrieweg 4: slopen bijgebouwen en aanleg 
bijkomende parking  

 René Vantilit, Leuvensesteenweg 50, bouwen van loods bij IIOA 
 Benzinestation VDB Energy, Leuvensesteenweg 205: afsplitsing carwash 

+ hernieuwing 
o dossier Aldi? Niets meer over gehoord. 

 
5. Kappingen Zevenbunder 
 
Er gebeurden kappingen op de percelen C16/C/D/E en C24C aan Zevenbunderweg en Terlindenlaan 
op basis van kapvergunning uitgereikt door ANB, waarbij meer werd gekapt dan toegelaten. Hierover 
was veel commotie. 
 
CBS schreef brief aan ANB met vraag om verduidelijking over de opvolging door het ANB, de wijze 
waarop het herstel van het bos zal worden betracht, welke boetes of compensaties er opgelegd 
worden en hoe het toezicht verder zal verlopen. 
 
Buurtcomité vraagt om herbeplanting binnen het jaar volgens de letters van de kunst. 
 
Vraag NP: Kan gemeente in kader van ORIOM voorzien dat er een doorsteek blijft op de 
woonpercelen, zodat er een groene verbinding blijft (opnemen in verkavelingsvergunning, al dan niet 
via grondafstand)?  
 
NP kreeg 2 jaar geleden  27 ha bos aangeboden, maar had het geld niet. Wil nu 4 ha natuurgebied 
kopen tussen de Zevenbunderweg, Stijn Streuvelslaan en de Terlindenlaan.  
 
Op termijn zal natuurpunt proberen 27 ha te kopen, maar zal niet alleen kunnen. Bezig met 
versterken bossen van schiplaken, groene longen, corridors zoals voorzien in omgevingsanalyse.  
= Belangrijk onderdeel van beschermd natuurpark Rivierenland. 
Reeds 25.000 euro. ingezameld. Ook school, bedrijven, … willen sponsoring doen. 
Vraag NP: Kan gemeente ook bijdragen?  
Gemeente zal bekijken of ze zelf perceel kan kopen. vb. Ook aan kant Blokstraat, Terlindenbos, dient 
nog stuk gekocht worden.  
Ze kan  een belangrijke bijdrage leveren aan de groene corridors door haar eigendommen (bos, 
weide, akker) in de corridorgebieden NIET te verkopen, maar zo te beheren en in te richten met bv 
perceelsranden en KLE, dat ze kunnen dienen als passage tussen de verschillende habitats voor 
dieren.  Dit sluit het gebruik voor landbouw NIET UIT, integendeel het moet een landbouwfunctie 
blijven, mits bepaalde afspraken bv geen te hoge of te fijnmazige draad, kleine doorgangen. 
Struiken/hagen die bescherming en voedsel bieden. Behoud van de percelen  en hun randbeplanting, 
behouden van trage wegen en erfdienstbaarheden, holle wegen,..  
 
Langs de andere kant van het kanaal, van Boortmeerbeek over Ravestein naar Mechelen vormt ook 
een deel van het stadspark. Dat is belangrijk want er zijn maar 3 bruggen over het kanaal.  
De gouverneur werd verwittigd van de plannen van het beschermd natuurpark, want dit is regio 
overschrijdend. 
 
Heel veel bedrijven zijn wanhopig op zoek naar percelen die ze kunnen bebossen. Als gemeente nog 
percelen weet...? => Gemeente is reeds mee bezig. 
 
6. Nieuws van de natuur 
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Voorstel om "thema-zitting" te wijden aan thema grondwater, verdroging. 
 
KAT kan hier ook rond werken. Staat daar momenteel wel nog niet op agenda. 
Ikv resultaat meters curieuzeneuzen – kunnen verdroging + variatie ervan in functie van het weer 
aangeven. 
 
Bewustmaking. consequenties van vergunningen, betonnering. Initiatieven rond waterberging, -
hergebruik,... Er wordt veel meer opgepompt dan opgenomen kan worden 
 
Waterbalans opmaken? Hoeveel vergunde putten + hoeveel mogen deze oppompen?  
Diepe putten, is geen water dat hier in de grond is gegaan. Een aantal oude woningen heeft 
waterput, maar water is niet meer bruikbaar omwille van nitrieten 
 
Bij bouwvergunning ook bepaalde zaken opleggen.  
Bronbemalingen al gehandhaafd wanneer geen vergunning.  
Grondwaterwinningsvergunningen beperken? 

 
Vanuit Vlaamse Overheid subsidie om te ontharden 
 
=> informatieavond voor burgers. Problematiek + mogelijke oplossingen 
 Best wanneer fysiek kan, net na warme zomer (confrontatie) in september 
Andere gebruikers (landbouw, industrie - vb. parking.) bij betrekken? 
Specialist uitnodigen?  
Nog wat studiewerk. In volgende MAR te bekijken en dan voorstellen aan CBS.  

7. Gekende data 

Datum  Onderwerp Locatie Genodigden 
Maandag 8 maart, 19u30 Vergadering MAR Gemeentehuis Leden MAR 
Maandag 10 mei, 19u30 Vergadering MAR Gemeentehuis Leden MAR 
Maandag 13 september, 19u30 Vergadering MAR Gemeentehuis Leden MAR 
Maandag 8 november, 19u30 Vergadering MAR Gemeentehuis Leden MAR 

 
Volgende keer vergadering via Teams => zou betere kwaliteit zijn.  
 
 


