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

a. Project Schiplaken Groene Long Bosuiltjes:  multidisciplinaire werkgroep  
b. Grondwater en verdroging 

i. Project Curieuzeneuzen 
ii. Voorstel om "thema-zitting" te wijden aan thema grondwater, verdroging 

c. Nieuwe projecten gemeente 
i. Voedselverspilling 

ii. Samenaankoop regenwatertonnen 
d. Schenking van 3 toekomstbomen + bank door NP aan gemeente 
e. Door IGO te plaatsen mezenkastjes 
f. Kappingen Zevenbunder 

3. Werkpunten /update 
a. werkgroep bijen + update bijenplan 
b. Nieuwe amfibieënoverzetactie 
c. Klimaat: opmaak klimaatactieplan en behandeling KAT-punten doorgestuurd naar MAR 
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i. Duurzame gemeentecommunicatie 
ii. Reclameverlichting 
iii. Smartlighting 
iv. Boomplantactie terrein school 

d. Zwerfvuilactie 
e. Nacht van de duisternis 

4. projectoproepen gelanceerd om natuurprojecten duwtje vooruit te geven 
5. Volgende stap voor het Beschermd Natuurpark Rivierenland 
6. Mededelingen van de gemeente  
7. Nieuws van de natuur 
 
 

 Verslag MAR 11 januari 2021 
 
De vergadering keurt het verslag van 11 januari 2021 goed. 
 
 Opvolging adviespunten MAR 11 januari 2021 

 
a. Project Schiplaken Groene Long Bosuiltjes: multidisciplinaire werkgroep 

 
Overleg op 3 maart 2020 met vertegenwoordigers gemeente, MAR, KAT, school, mobiliteitsgroep 
school, buurtcomités Goorweg en Zevenbunder 
Stuk boven Keizerikbeek: Natuurpunt bekijkt wat van de percelen op het RUP ingekleurd als 
natuurgebied meegenomen kan worden als 1 natuurgebied 
Stuk onder Keizerikbeek: gemeente, school, KAT bekijkt wat mogelijk is na plannen school/parking 
(kinderbos, mini boerderij?,...) 
Gronden SWAL (sociale huisvesting) na ruil grond Boortmeerbeek via RUP aanpassen naar 
recreatiegebied? 
Het stukje ruimtelijke ordening werd uitgebreid uitgelegd, nu dient ervoor gezorgd te worden dat het 
concreter wordt. 
 
Als het concreter is wordt ook buurt betrokken 
Moet Gecoro hierbij betrokken worden? 
 
Waarom buurtcomité Lievekensbossen niet bij betrokken? Verhaal Goorweg, Zevenbunder (corridors 
in die richting), gebied aan school/achter kerk. Omwille van RUP Eekhoornbos. 
Oververtegenwoordiging van die kant? Sluit geografisch meer aan bij Lievekensbossen. Mee 
betrekken in volgende vergadering? 
 

b. Grondwater en verdroging 
 
i. Project Curieuzeneuzen 

 
De sensor moet een half jaar lang (2 of 3 april – 1 of 2 oktober) in een grasveld geplaatst worden, bij 
voorkeur er middenin en anders toch langs alle kanten minstens 1 m² van de randen, van bomen, van 
andere elementen.  

 
Het gaat definitief om volgende locaties: 

- GBS 
- VBS de Wegwijzer 
- VBS de Bosuiltjes 
- Woonzorgcentrum (in plaats van VBS Kringeling, waar geen plaats is) 
- Cultuurhuis/Oude Pastorie 
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- Tennisveld Lievekensbossen 
- Chiro Schoubroekstraat 
- LOI Pleinstraat 

 
Wanneer de metingen geraadpleegd kunnen worden, zal dit gecommuniceerd worden via de website 
 

ii. Voorstel om "thema-zitting" te wijden aan thema grondwater, verdroging 
 

Wat gemeente kan doen m.b.t. grondwaterwinningen zal andere mar worden uitgelegd (opletten dat 
niet iedereen tot hier komt, hier kan nog uit grondwater opgepompt worden omdat er nog voorradig 
is) 

 
Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen 2022 - 2027 
NP zal bezwaar indienen (positief / negatief) indienen. Kan nog t/m 14 maart 
Vlaanderen uitstel goede waterkwaliteit tot 2027.  
Weesbeek/Molenbeek is goede kwaliteit tegen 2027 mogelijk (nu niveau 2), andere waterlopen in 
onze gemeente (Barebeek, Dijle, Leibeek, Dambeek) zelfde niveau. veel huishoudelijk water, 
bemesting landbouw,... overstorten RWZI,... 
Leibeek is erg problematisch 
Problemen met stikstof, fosfaat ((af)wasmiddelen), in Leibeek ook zware metalen in de sliblaag van 
de beek (erfenis van radiatoren fabriek Hebbelinck) 

 
Gezondheidseffecten nitraat, fosfaat op bevolking?  
Nitraat, in de maag omgezet naar nitriet: kanker, methemoglobine (blauwe huidskleur kinderen, te 
weinig zuurstof) 
 Fosfaat: algengroei (daling zuurstof) 

 
Mensen sensibiliseren rond gebruik wasproducten e.d. wanneer ze rechtstreeks op beek lozen? 
Fosfaten in wasmiddel wel al verminderd. In eerste instantie is aansluiten belangrijker. Bron fosfaat = 
variabel: huishoudelijk, industrie en landbouw (NPK meststoffen, dierlijke mest) 

 
Te weinig (gescheiden) riolering 
Bieststraat fase 2: grote impact vnl. door Leuvensesteenweg – Vlaamse effect = knelpunt dossier. 
Vragen druk leggen op Vlaams niveau? Gemeente contacteert AWV regelmatig, maar heeft weinig 
invloed. 
Lintbebouwing is groot probleem. Riolering buiten kernen zal gigantisch veel geld kosten. 
Nog veel straten geen gescheiden riolering, ook al ligt bij nieuwbouw wel scheiding tot straat 
Grotere regenwatertonnen voorzien, in overleg met Aquafin? 
 
Soms is persleiding nuttig wanneer men te ver woont – te bekijken bij fase 2 bieststraat 
Zo lang geen effectieve scheiding riolering (DULO: afvalwater naar RWZI en regenwater naar 
omliggende beken) werkt RWZI niet goed. Nu komt alles in het RWZI terecht, waardoor bij hevige 
regenval een overbelasting ontstaat. 
 
Pikhakendonk probleem RWZI: werkt onvoldoende + is verkeerd gelegen: in natuurgebied + laagste 
punt overstromingsgebied 

 
Onderzoeken lopende voor Lievekensbossen, Kallebeekstraat, Pontstraat, Vaartstraat, Goorbeek 
Nutsmaatschappijen moeten ook mee – op plannen zetten 
 
Gemeente besteed ook aandacht aan handhaving 
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Riolering is maar onderdeel stroomgebiedbeheerplannen, gaat ook over waterkwaliteit, natuurlijke 
omgeving,... zeer breed  

 
Natuurpunt zal vooral over omgeving waterlopen bezwaar indienen, o.a. positief bezwaar 
bescherming Molenbeek  
 
Dossier wordt geagendeerd op CBS volgende maandag, maar dat is na einde openbaar onderzoek. 
Toch laattijdig bezwaar indienen? 

 
Kan ook als burger bezwaar indienen 

 
BBL heeft standaard bezwaarschriften, waaruit stukken overgenomen kunnen worden 

 
c. Nieuwe projecten gemeente 

 
i. Voedselverspilling 
 

 3 projecten:  
- Soep met een boodschap, te bedelen aan de mensen die er echt iets mee zijn 

Al concreet (winkels, cateraars) 
- feestmaaltijden op basis van overschotten 

nog uit te werken, nog geen personen voor 
- koken met restjes + receptenboek scholen 

receptenboekje bv. Gewonnen brood, soep met groenten van thuis meegebracht?,... 
ev. met traiteur: opletten voor temperaturen 
nog te bespreken met de scholen 

 
Resten thuis aan deur zetten?  
Sociaal restaurant? 
 

ii. Samenaankoop regenwatertonnen 
 

Eerste online bijeenkomst met werkgroep op 22 februari: bespreking prijsvraag.  
- Tonnen van 300, 600, eventueel 1000 liter na betaling afhalen in gemeentelijke loods 
- Ethisch aspect (kleur, vorm,…)? 
- Aan straatzijde, mag niet op stoep gezet worden 
- Ook voor vierkante afvoerbuizen 
- IGO kan voor aansluitingen zorgen 
- Mogelijkheid tot voorzien transport, zeker voor containers 1.000 liter, wordt bekeken 

 
Eind deze week zal IL mogelijke leveranciers aanschrijven.  
 
Tijdens tweede bijeenkomst op 14 april zullen offertes beoordeeld worden, zodat tegen eind april 
een overeenkomst gesloten kan worden met de leverancier(s).  
 
Vanaf 10 mei zullen inwoners bestelling kunnen plaatsen + komt alle info over producten, prijzen, 
leveringen, voorwaarden… op informatiewebsite.  
 
Geïnteresseerde inwoners kunnen zich nog steeds vrijblijvend registreren via 
https://extranet.interleuven.be/regenwatertonnen, zodat ze per mail verwittigd worden vanaf 
wanneer er besteld kan worden en waar ze alle info vinden. 
 
Voor de gemeente Boortmeerbeek zitten Fons De Roey (KAT) en Herman Van Bever in de werkgroep 
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d. Schenking van 3 toekomstbomen + bank door NP aan gemeente 

 
Aan oude pastorie: toelating te vragen aan onroerend erfgoed 
Andere voorgestelde locaties op MAR januari zijn niet mogelijk. Verder te bekijken. 
Mogen nog in 2022 of 2023 worden geplaatst. Aantal banken nog niet gekend. 
 

e. Door IGO te plaatsen mezenkastjes 
Een deel van de nestkastjes werden reeds door IGO opgehangen, de rest zal de gemeente zelf 
ophangen. Aan de dreef werden de nestkastjes erg dicht bij elkaar opgehangen, ook aan populieren. 
Dat was niet de bedoeling. De milieudienst zal  hierover IGO contacteren. 
 
Er hangen al even nestkastjes aan de ganse vaart. Opgehangen door de Vlaamse Waterweg? 
 

f. Kappingen Zevenbunder 
 
De gemeente heeft het ANB gevraagd te bemiddelen tussen het buurtcomité en de eigenaar. 
Het buurtcomité vraagt een gesprek met de gemeente na het antwoord dat ze ontvingen van het 
ANB. 
Om zelf te handhaven heeft de gemeente geen bevoegdheid. 
 
 Werkpunten /update 

 
a. werkgroep bijen + update bijenplan 

 
De voorziene opstartvergadering moet nog plaatsvinden 
 

b. Nieuwe amfibieënoverzetactie 
 
Nog niet veel trek. Verwacht massale trek op een aantal dagen. 
Nadars minder weggeschoven aan Aarschotsebaan, mooie banners. 
Doet veel aan snelheid? Niet zeker. Kan km/u extra aangegeven worden? Toch al een aantal dode 
padden, vooral eerste weekend, ook in de Blokstraat. Zal men altijd wel hebben. 
Snelheidsbeperking wel in brieven vermeld, maar ter plaatse geen borden, enkel plaatselijk verkeer? 
 
Moet trek nog komen of is gewoon maar een kleine populatie? 
Al veel verliezen geleden (verdroging, ...)? Kunnen populaties nog gered worden? 
Verkeer kan ook niet tegengehouden worden. Is proper water, waterberging niet belangrijker? 
 
In sommige gemeenten toch acties met emmers. Coronaproef. Kan zo iets niet overwogen worden? 
Aarschotsebaan is daarvoor niet geschikt (teveel opritten + te hoog waterpeil (padden zouden in 
emmers verdrinken)). Voor bijkomende locatie is dat wel mogelijk. Eventueel volgend jaar? 
 
Natuurpunt blijft in contact met vrijwilligers verleden jaar 
 

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

i.  Duurzame gemeentecommunicatie 
Jeroen stuurde al mail naar Veronique, maar kreeg nog geen antwoord (= momenteel ziek).  
 

ii.  Reclameverlichting 
Nog door Friedel te bekijken. 
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iii. Smartlighting 

 
Fluvius voorziet overal LED in Vlaanderen tegen 2030, in BMB al tegen 2028. 
Smartlighting: volgens Fluvius 80% reductie t.o.v. gasontladingstoestellen, zeer beperkt t.o.v. LED 
(niet kostenefficiënt). Fluvius is meer voorstander van dimmen tussen bepaalde uren + eventueel 
dieper dimmen. Doet daarrond experimenten. 
Moet niet meer per kast, wel maximum 3 klassen verschil tussen kruisende wegen, zachtjes 
afbouwen. 
Nieuwe technieken? Wordt gevolgd, maar moet matuur zijn en technisch/economisch rendabel. 
 
Volgens Friedel is dit een regionaal, standpunt van 2 à 3 jaar terug. 
Werkgroep bij Fluvius, waarin hij zit, is met smartlighting bezig. Gaan tegen eind dit jaar wel mee 
opnemen in gamma. 
 
Levensduur wordt bij LED minder bepaald door schakelen. Zou zelfs verlengen (daling aantal 
branduren). 
 
Conflictpunt – verlichtingsniveau optrekken 
 

iv. Boomplantactie terrein school 
School heeft bomen aan dreef gepland. Andere aanplant kan bekeken worden in project groene long. 
Locatie vorige keer besproken is niet haalbaar. 

 
d. Zwerfvuilactie 

Kan niet kleinschalig? 
Vormelingen kunnen via school doen in eigen straat. 
Meer dan 40 vrijwillige families/individuelen door het jaar heen. Hiervoor zal nog eens 
een oproep gebeuren. 
 
Er werden 10 bermborden ‘Net opgeruimd. Hou jij het proper?’ geplaatst. 
 

e. Nacht van de duisternis 
Friedel richt werkgroep op rond de pistes kleine acties + iets grotere acties en koppelt terug. 
Moet nog gebeuren. 
NP wacht af wat kan, maar kan snel mobiliseren. 
 

 Projectoproepen gelanceerd om natuurprojecten duwtje vooruit te geven 
 
Komt geld vrij voor 4 projectoproepen. Moeten geen grote projecten zijn, op 1-2 jaar te realiseren.  
Project uitschrijven ook uitbesteden aan sociale werkplaats, vb. aan IGO? 
 
Hefboom natte natuur. Sluisje naar de vijver op de Leibeek naast het wandelpad in Pikhakendonk. 
Vorige maal al voorgesteld door de MAR, maar te kort dag. Te bekijken met Oriom. Of Life? 
 
Kamsalamander. Poelen verwerven/aan eigenaars Goor vragen goor? Ketting van poelen. Ligt er 
grond van het OCMW? RLD kan poelen aanleggen. 
 
Corridors – KLE (vb. rij struiken). Gronden gemeente als voorbeeldfunctie? Subsidie geven? Ook voor 
pachters, eigen percelen? 
Past bij landschapspark/ORIOM – langere termijn 
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Openstelling gebieden. Historische trage wegen terug openstellen. Mobiliteit, kadert binnen plan 
trage wegenplan. 
 
Bebossing. 
 
Natte natuur: 3 subsidieaanvragen voor Molensite/Audenhovenlaan.  

- Blue deal: 250.000 euro (onbebouwde/overstromingsgevoelige percelen) 
- Strategische verwerving: 300.000 euro (bebouwde percelen) 
- Subsidie biodiversiteit provincie: niet weerhouden, want te weinig concreet. Verder 

uitwerken later opnieuw indienen 
 Subsidies worden voornamelijk bekomen voor aankoop percelen. Inrichtingsplan dient dit 

jaar nog opgemaakt te worden. 
 

 Volgende stap voor het Beschermd Natuurpark Rivierenland 
 
Nils Iwens van Natuurpunt aangeworven om project te trekken. 
 

 Mededelingen van de gemeente  
Aan de Bosuiltjes werden ter vervanging van enkele gekapte dode bomen 15 haagbeuken maat 
20/25 aangeplant (= meer dan er gekapt werden). 
 
De gemeente zal dit jaar opnieuw deelnemen aan Behaag je Tuin. Net als vorig jaar zal aan de ouders 
van kinderen die het afgelopen jaar geboren zijn een geboorteboom worden geschonken (keuze uit 
bomen van Behaag je tuin). 
 
Er wordt op 21 april een online energiefitsessie over raam- en muurisolatie gegeven i.s.m. Fluvius 
(voor meer info, zie de website). 
 
De gemeente besliste omwille van personeelstekort op de dienst grondgebiedzaken / COVID de 
opmaak van het SECAP samen met de provincie verder uit te stellen tot de zomer van 2022. Dit zal 
dan gebeuren samen met de gemeenten Keerbergen en Haacht, waar we ook al voor andere 
projecten samenwerkingsverbanden mee hebben.  
 
Kappingen essenbos: kapping van dode essen en populieren uitgevoerd door INL (IGO). Werd reeds 
in 2020, voor de aanvraag van de vergunning op de MAR besproken. Volgend voorjaar volgt de 
heraanplant.  
 
Omgevingsvergunningen: 

- Mazoutcentrale Buelens (gedeeltelijke stopzetting + hernieuwing): voorwaardelijk vergund 
- Tankstation VDB Energy: openbaar onderzoek hernieuwing 
- Biestraat Fase II: 2e openbaar onderzoek net gestart (aanpassing n.a.v. advies ANB) 

 
Aldi (locatie huidige Hotel Classics):  project zal niet doorgaan; zouden nu verkaveling willen 
realiseren. 
 
 Nieuws van de natuur 
Stikstofarrest  
Pikhakendonk. 2 boeren oranje. Onzeker.  
Strijd aanbinden met bemesting, scheuren van (historische) permanente graslanden om als 
maisakker te gebruiken. 
 
Boerderijen Donk + Hollaken ook te hoge stikstofwaarden. 
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Boerderijen op andere manier beheren? Heroriënteren met behulp overheid (gemeente/provincie)? 
Voor jonge, beginnende boeren probleem. Geen vergunning voor nieuwe stal mogelijk. Maar 
boerderijen nodig voor gebied (beheer KLE,...). 
Wat doen we met dergelijke boerenbedrijven?  
 
Geen landbouwraad. Ook niet veel landbouwers. Met hen hierover praten?  
2 melkvee, 1 vleesveebedrijf dat laatst gestopt is. 1 bloembollenkweker. 6-tal met gewassen.  
1 jonge landbouwer: Piet Bogaerts (Ravesteinstraat). Hem contacteren? 
 
scheuren en bemesting van permanent (historisch) grasland mag NIET.  Deel van Pikhakendonk valt 
ook onder decreet van geklasseerd landschap (MB 2009) 
Hoe kan gemeente tegenhouden? Vrijheid van teeltkeuze.  
Gemeente kan niet handhaven, enkel doorgeven 
 
Dossier in beroep landbouwer Eddy Van Looy (onteigening Muizen) – door raad voor 
vergunningsbetwisting geweigerd! 

 Gekende data 

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

 
 
 
 


