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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 5 september 2017 
 

 
Aanwezig: 
Tom Vanhove, milieuambtenaar 
Friedel Pas  
Michel Baert, burgemeester en schepen van milieu 
Frans Dhaenens 
Tom Meulemans 
Tim Van de voorde 
Eddy Van Bouwel, voorzitter 
 

Verontschuldigd:  
Nieke Baudet 
 

Agenda: 
  
1.            Goedkeuring verslag MAR 14 juni  
2.            Mededelingen van de gemeente  
3.            Status ontwikkelingen openbaar vervoer (NMBS & De Lijn)  
4.            Zwerfvuilactie – Scholen  
5.            Status klimaatplan  
6.            Status project Open Ruimte in en om Mechelen  
7.            Nieuws uit de natuurgebieden  
8.            Varia. 
 

 
 
1. Goedkeuring verslag MAR 14 juni 2017 
 
De vergadering heeft het verslag van 14 juni 2017 goedgekeurd, hoewel er na de laatste vergadering 
wel nog enkele opmerkingen waren per e-mail betreffende de beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen over de rechtstreekse treinverbinding naar Brussel.  
 
 
2. Mededelingen van de gemeente  
 
Alle mededelingen van de gemeente hebben betrekking op de volgende punten. 
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3. Status ontwikkelingen openbaar vervoer (NMBS & De Lijn) 
 
De burgemeester heeft de volgende informatie ontvangen tijdens de vergaderingen van de 
vervoersregio Mechelen: 
- Er komen besparingen aan bij De Lijn die ervoor zorgen dat de lijnen 681 (Zaventem – Schiplaken – 
Bonheiden) en 284 of 285 (Dorpskernenlijn van Leuven tot Mechelen) hoogstwaarschijnlijk zullen 
afgeschaft worden. 
Op deze manier kan De Lijn deze besparingen en bepaalde verantwoordelijkheden doorschuiven naar 
de gemeentes. 
Via een pilootproject vanuit de vervoersregio zou het mogelijk zijn om gedurende 2 jaar een subsidie 
van 1 miljoen Euro voor de vervoersregio te verkrijgen. 
Een deel van deze subsidies kunnen mogelijk gebruikt worden om samen met Bonheiden een 
buurtbus te organiseren zodat nog steeds de dorpskernen van Boortmeerbeek, Hever en Schiplaken 
bediend worden. De bus zou zeker moeten stoppen op volgende locaties: Rijmenamsebaan, 
Boortmeerbeek centrum, Haacht Station, Gemeentelijke Basisschool Beringstraat, Bieststraat 
(Schiplaken centrum), Bloso-domein (Hofstade) en centrum Hever. 
Het interregproject (Cyclenet) + fietsenverhuur-project (in de toekomst) zou ook kunnen passen in de 
subsidies van de vervoersregio Mechelen. 
 
Er wordt beweerd dat deze besparingen een verbetering van het openbaar vervoer zouden 
realiseren door de frequentie van sommige lijnen te verdubbelen. Door via overstappen aan te 
sluiten op deze hoofdlijnen met een hogere frequentie zou het openbaarvervoersaanbod vergroten.  
Deze ontwikkelingen zouden de klant/reiziger wel dwingen om meer te moeten overstappen met het 
nodige comfort- en tijdsverlies tot gevolg. 
  
De MAR betreurt deze evolutie en beschouwt dit als een ondermijning van het openbaar vervoer. 
Meer overstappen zou meer tijdsverlies en comfortverlies betekenen en zou als effect kunnen 
hebben dat de mensen het openbaar vervoer links laten liggen voor bvb het autoverkeer dat 
vervolgens weer interessanter zal lijken. 
De MAR wijst er eveneens op dat het van cruciaal belang is om de treinstopplaats Hever Station te 
behouden als de kerktorenbus (dorpskernen-lijn van Leuven naar Mechelen) wordt afgeschaft. 
 
De MAR zou hierover een sterk signaal willen formuleren naar de Vlaamse Overheid waarmee de 
MAR zijn ongenoegen uit over deze evolutie. Dit kan best via de e-mailprocedure verder besproken 
worden zodat de inhoud van deze brief verder kan bepaald worden. 
 
 
4. Zwerfvuilactie – Scholen 
 
De gemeente heeft tijdens het scholenoverleg van 28 augustus 2017 het plan besproken om de 
scholen te betrekken in de zwerfvuilactie. 
De scholen vonden dit unaniem een goed initiatief voor de 2de graad (3de en 4de leerjaar). 
Ook het college van burgemeester en schepenen heeft dit initiatief goedgekeurd in het college van 4 
september 2017. 
Nadat de scholen laten weten welke data het beste voor hun passen, kan dit ingepland worden en 
kunnen de nodige maatregelen getroffen worden zodat deze actie kan doorgaan. 
Belangrijk is dat duidelijk gecommuniceerd wordt welke straten er afgesloten moeten worden, dat er 
voldoende begeleiders aanwezig zijn, dat de persoonlijke beschermingsmiddelen in voldoende 
hoeveelheden aanwezig zijn, etc. … 
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5. Status klimaatplan 
 
Vorige vergadering was gecommuniceerd dat het klimaatactieplan reeds was goedgekeurd door de 
gemeenteraad en ingediend via een verzamelaanvraag bij Europa.  
Ondertussen hebben wij het nieuws ontvangen van de provincie Vlaams-Brabant dat deze 
verzamelaanvraag eveneens is goedgekeurd door de Europese Commissie en dat ook ons 
klimaatactieplan dus werd goedgekeurd.  
 
Na de Europese goedkeuring lijkt het ons opnieuw geschikt om de klimaatraad nogmaals samen te 
roepen om samen nog eens te bekijken op welke manieren bepaalde acties kunnen gestart worden 
of op welke manieren reeds gestarte acties kunnen opgevolgd en gemonitord worden. 
 
Zo was er reeds een nieuwsitem van ROB-tv waar de gemeente Boortmeerbeek in een slecht daglicht 
werd geplaatst door het vergelijken van de CO2-nulmetingen van 2011 tov 2015. In deze vergelijking 
was onze CO2-uitstoot gestegen met 3.5%. 
Hierbij moet wel de kanttekening gemaakt worden dat de berekening van de mobiliteitsgegevens 
van 2011 aanzienlijk afwijkt tov de latere berekeningswijzes van de CO2-nulmetingen van latere 
jaren. Vergelijken we onze eigen nulmeting van 2011 (waarbij de mobiliteitsgegevens van 2012 
gebruikt werden) ten opzichte van die van 2015 krijgen we een gerealiseerde besparing van 
ongeveer 4%. 
Hoe dan ook moeten we ons niet blindstaren op cijfergegevens en gewoon verder doen met het 
realiseren van CO2-besparende acties. Elke uitgevoerde actie heeft namelijk een positieve impact op 
ons klimaat. 
Zo hebben wij juist het regiomasterplan ‘Openbare Verlichting’ ontvangen dat in samenwerking met 
EANDIS en de naburige gemeentes is opgemaakt. Het is wel zo dat er vanuit EANDIS plannen zijn om 
de gemeentelijke verlichtingsinfrastructuur over te nemen en te vernieuwen (sale + leaseback-
principe) aangezien het overgrote deel van de verlichtingsinfrastructuur aan vervanging toe is. Deze 
plannen zullen kortelings op het college van burgemeester en schepenen worden toegelicht. 
De MAR vraagt om betreffende deze materie een update te krijgen op de volgende MAR-
vergadering. 
Deze vernieuwing zou volgens Friedel voornamelijk door LED-lampen gerealiseerd worden die niet 
noodzakelijk de meest optimale energie-efficientie zouden realiseren. 
In Wallonië is er namelijk een smart lighting proefsysteem waarbij de verlichtingsintensiteit zich door 
middel van sensoren aanpast. Is er niemand in de buurt aanwezig valt de intensiteit terug op 10% 
van zijn oorspronkelijk energieproductie, zijn er fietsers of voetgangers naar 50% en zijn er auto’s 
brand de verlichting voor de volle 100%. 
Dit systeem zou een veel hogere energiebesparing kunnen realiseren dan enkel LED-verlichting en 
zou bijkomend ook nog interessante informatie kunnen verschaffen aan de gemeente.  Zo kan er 
door middel van het analyseren van de activiteitsgegevens, conclusies getrokken worden met 
betrekking tot sluipverkeer en snelheidsknelpunten. De terugverdientijd van 2 jaar zou ook zeer 
interessant zijn gebleken. 
 
 
6. Status project Open Ruimte in en om Mechelen 
 
Met betrekking tot de watermolen van Servaes zullen beide partijen een schatting laten uitvoeren en 
proberen om tot een overeenkomst te komen zodat de gemeente deze molen kan aankopen. 
 
Ook Myrtle had een mailtje gestuurd naar Friedel met enkele bijkomende vragen in verband met de 
molen en energieproductie, nl. : 
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- Is het idee van het opwekken van energie door de molen al eens afgetoetst bij de milieuraad 
en het college? Is er draagvlak voor? 

- Zijn er in het verleden al onderzoeken gebeurd voor de haalbaarheid van dit project in kaart 
te brengen? 
 

Op de vraag of het reeds werd afgetoetst met MAR en college heeft hij positief geantwoord, 
eveneens als dat er een draagvlak is voor opwekken van energie. 
 
Met betrekking tot de reeds uitgevoerde onderzoeken heeft de gemeente Myrtle geantwoord dat wij 
hier niet veel meer over terugvonden maar contact gingen opnemen met EcoPower. Ondertussen is 
er contact opgenomen met EcoPower om de studie terug te vinden die de mogelijkheid onderzocht 
om elektriciteit te produceren. De studie werd echter niet teruggevonden maar de gemeente 
Boortmeerbeek heeft nu wel een contactpersoon die meer informatie hierover kan bezorgen. 
Bijkomend heeft Myrtle ook nog bijkomende informatie bezorgt betreffende een project genaamd 
‘Gezinsvriendelijke wandellussen’. De gemeente zal deze projectnota doorsturen zodat Natuurpunt 
eventueel eens kan bekijken of zij realisatiemogelijkheden zien binnen de natuurgebieden. 

 

 
7. Nieuws uit de natuurgebieden 
 
- Op 27 augustus 2017 is er door Prof. Gert Verstraete een presentatie en wandeling georganiseerd 
over het ontstaan van de Dijlevallei en het ontstaan van rivieren in het algemeen. Dit was een enorm 
succes met 120 deelnemers. Omwille van het enorme succes heeft de MAR besloten om in het 
voorjaar een open-MAR-activiteit te organiseren rond dit thema en de professor te vragen om deze 
wandeling nogmaals te gidsen. 
 
- Het Sigmaplan ligt stil en zal pas hervat worden in 2019 op hetzelfde ogenblik als de bruggen over 
de Dijle zullen gerealiseerd worden. 
De fietspaden hierlangs kunnen mogelijk in ternair zand worden gerealiseerd mits dat dit toegelaten 
is door de projectjury. 
 
- Aangezien de Bosgroepen geen subsidies meer krijgen vanuit de Provincies en hun werking 
grotendeels stilgevallen is, heeft de provincie een eigen beperkte dienst opgericht die een light-
versie moet voorstellen van de werking van de Bosgroepen. 
Zo kunnen zij ook advies geven aan privé-boseigenaars en hen bijstaan bij de opstellen van allerlei 
plannen. 
Zo hebben zij de gemeente gecontacteerd of deze wil meedoen aan de opmaak van een 
natuurbeheerplan (vroegere bosbeheerplan) voor het boscomplex aan de Donk te Hever. 
De gemeente heeft reeds geantwoord dat zij hieraan willen meewerken. 
 
- Ook is de gemeente Boortmeerbeek gecontacteerd rond speelbossen door het Agentschap voor 
Natuur en Bos. Hoewel er vroeger plannen waren om een speelbos te realiseren, is er op het 
grondgebied van de gemeente Boortmeerbeek tot op heden nog geen speelbos. Eventuele geschikte 
locatie’s zouden mogelijk het Essenbos of het bosje achter de kleuterschool kunnen zijn. Hier moet 
echter nog meer informatie over ingezameld worden voordat dit effectief kan uitgewerkt worden. 
 
- Ook wil de gemeente nog melden dat de gemeente Boortmeerbeek bij Agentschap Natuur en Bos 
en bij Erfgoed navraag heeft gedaan over hoe de melding over het omgeploegde perceel beschermd 
cultuurlandschap aan de Streepkesdreef/Looikesstraat is opgevolgd. Er zou een PV zijn opgesteld 
waarbij een bestuurlijke maatregel is opgenomen om het perceel in zijn oorspronkelijk staat te 
herstellen. 



Verslag milieuadviesraad Boortmeerbeek  5 september 2017 Pagina 5 

 

 
8. Varia. 
 
- Nacht van de Duisternis gaat door op 14 oktober 2017. 
De MAR zal in samenwerking met de gemeente en natuurpunt opnieuw een wandeling organiseren 
doorheen Boortmeerbeek Broek waarbij opnieuw zal gevraagd worden aan Willy Vermeylen om ons 
bij te staan met telescoop en uitleg. De wandeling gaat van start om 20u aan het gemeentehuis. 
De wandeling zelf zal voorbereid worden door Natuurpunt terwijl de milieuambtenaar de activiteit 
zal registeren op de website van Nacht van de Duisternis en Willy Vermeylen zal contacteren met de 
vraag of hij bereid is om hieraan mee te werken. 
 
 


