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RUP Vallei van de Kleine Nete van N19 tot Grobbendonk
1.1

Proces

Uitvoering RSV: afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur
(AGNAS)
C-AGNAS coördinatieplatform op Vlaams niveau agendeert gebied
P-AGNAS administratieoverschrijdend RUP-team werkt planvoorstel uit
Actorenoverleg RUP-gebied: RUP-team overlegt met gemeenten en
middenveldorganisaties over verschillende planvoorstellen
Naam: Christophe Vandevoort / Bram Van Ballaer
Organisatie: Departement RWO
Telefoon: 02 553 83 96
E-mail: agnas@rwo.vlaanderen.be
http://www.rsv.vlaanderen.be/RSV/RuimtelijkStructuurplanVlaanderen/Planningsprocesse
n/Landbouwnatuurenbos/Neteland/RUPValleivandeKleineNeteenAa
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10 december 2013
PBC 25 november 2013

Beslissing VR 7 mei 2010: opname gebied in gebiedsgericht programma AGNAS
Beslissing VR 20 juli 2012: tussentijdse principiële beslissing verdere voortgang proces
en beleidsbeslissing inzake aantal ‘discussiepunten’ over voorontwerp RUP
Lokaal overlegproces met actoren opgestart oktober 2010
Eerste RUP-voorstel besproken maart 2011
Plenaire vergadering voorontwerp RUP mei 2011
Werkzaamheden deelgebied Graafweide-Schupleer hervat voorjaar 2013
Workshop met lokale actoren i.f.v. voorkeursscenario Graafweide-Schupleer op 8 mei en
10 juni 2013.
S-IHD principieel goedgekeurd door VR op 19 juli 2013.
Presentatie ontwerp van voorkeurscenario aan de lokale actoren op 25 oktober 2013.
Adviezen van actoren over ontwerp voorkeurscenario ingezonden op 25 november 2013.
Adviezen verwerkt door RUP-team i.f.v. opstellen definitief voorkeurscenario op 6
december 2013.
Voorbereiden principiële beslissing Vlaamse Regering i.f.v. bepalen vervolgtraject met opmaak plan van aanpak voor de in te zetten instrumenten inzake realisatie, fasering en
flankerend beleid in 2014;
voorbereiden opstart ecohydrologische studie in 2014;
voorbereiden opstart lokale grondenbank in 2014;
opmaak voorontwerp RUP op basis van resultaten plan van aanpak en ecohydrologische
studie.
Via actorenoverleg gemeenten, provincie en middenveld
http://www.rsv.vlaanderen.be/RSV/RuimtelijkStructuurplanVlaanderen/Planningsprocesse
n/Landbouwnatuurenbos/Neteland/RUPValleivandeKleineNeteenAa
Actorenoverleg met gemeenten, provincie en middenveld i.f.v. bespreken RUPvoorstellen.
Oplossing voor discussiepunten AOG De Zegge (Camping Korte Heide en
Bobbejaanland) uitwerken (VMM)
Timing uitvoering/oplossing verschillende deelprojecten loopt niet gelijk (AOG’s, IHD…).
Timing opmaak RUP is o.w.v. de nog te zetten stappen voor gebied Graafweide-
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Schupleer niet meer gelijk met planning voor AOG De Zegge, daarom vergunbaarheid
project AOG De Zegge nagaan op basis van huidige bestemmingen op basis van recente
wijzigingen in de regelgeving i.v.m. vergunbaarheid kleine werken van algemeen belang.
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RUP Vallei van de Kleine Nete van Grobbendonk tot Lier
1.2

Proces

Uitvoering RSV: afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur
(AGNAS)
C-AGNAS coördinatieplatform op Vlaams niveau agendeert gebied
P-AGNAS administratieoverschrijdend RUP-team werkt planvoorstel uit
Actorenoverleg RUP-gebied: RUP-team overlegt met gemeenten en
middenveldorganisaties over verschillende planvoorstellen
Naam: Christophe Vandevoort / Bram Van Ballaer
Organisatie: Departement RWO
Telefoon: 02 553 83 96
E-mail: agnas@rwo.vlaanderen.be
http://www.rsv.vlaanderen.be/RSV/RuimtelijkStructuurplanVlaanderen/Planningsprocesse
n/Landbouwnatuurenbos/Neteland/RUPValleivandeKleineNeteenNete
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10 december 2013
PBC 25 november 2013

C-AGNAS neemt gebied op in programma 2013 o.w.v. beslissing VR Sigma 2015projecten

Nog niet gestart

Uitwerken en bespreken RUP-voorstel is voorzien in de eerste helft van 2014, nadat de
concrete inrichtingsplannen voor de Sigma-gebieden uitgewerkt zijn.
Via actorenoverleg gemeenten, provincie en middenveld
Planvoorstellen op www.vlaanderen.be/agnas
Actorenoverleg met gemeenten, provincie en middenveld i.f.v. bespreken RUPvoorstellen.
Opmaak RUP-voorstel na afronding haalbaarheidsstudie Sigmadoelstellingen voor
Varenheuvel-Abroek / TIMING: eerste helft 2014, afhankelijk van principiële beslissing
Vlaamse Regering over het voorkeuralternatief voor Sigma Kleine Nete en Nete.
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Overstromingsgebied Grobbendonk
2.1
10 december 2013
PBC 25 november 2013

Proces
Processtructuur

Bekkenbeheerplan Nete en RUP Nete en Aa
Bekkenbestuur Nete
WG Flankerend beleid (binnen BB Nete)
RUP-Team Nete en Aa
Naam: Marc Florus (procesbegeleider) en Rik Scholiers (projectleider)
Organisatie: VMM
Telefoon: 03 224 62 33
E-mail: m.florus@vmm.be en r.scholiers@vmm.be
Geen projectwebsite beschikbaar

Contactpersoon

Projectinfo

Studiewerk

Goedgekeurd MER
Goedgekeurd LER

Genomen
beslissingen

Goedgekeurd door Bekkenbestuur Nete
Vastgesteld door Vl Reg in Bekkenbeheerplan Nete
Herbevestigd door brief min Schauvliege aan bekkenbestuur
Herbevestigd door BVR 20/7/2012
Bouwvergunning 25/07/2013

Stand van zaken

De VMM, afdeling Operationeel Waterbeheer gaat de dijk langs de rechteroever
van de Kleine Nete te Grobbendonk over een lengte van ca 1.000 m 30 m
landinwaarts verplaatsen en verstevigen, waardoor een 17 meter brede
winterbedding ontstaat. De doelstelling is het beter beveiligen van Grobbendonk
tegen overstromingen, het verhogen van de waterbergende capaciteit en het
versterken van de ecologische potenties.

Verdere planning
Communicatie
Overleg
Openstaande
werkpunten

De werken zijn van start gegaan op 30/09/2013. Er is een uitvoeringstermijn
voorzien van 90 werkdagen.
Uitvoering van de werken
projectcommunicatie tijdens de werken; via de gemeentelijke website
Werfvergaderingen
Afbakenen AOG in RUP als ‘zone voor openbaar nut’
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Overstromingsgebied De Zegge
2.2
10 december 2013
PBC 25 november 2013

Proces
Processtructuur

Bekkenbeheerplan Nete en RUP Nete en Aa
Bekkenbestuur Nete
WG Flankerend beleid (binnen BB Nete)
RUP-Team Nete en Aa
Naam: Marc Florus (procesbegeleider) en Stoffel Moeskops (projectleider)
Organisatie: VMM
Telefoon: 03 224 62 33
E-mail: m.florus@vmm.be en s.moeskops@vmm.be
Geen projectwebsite beschikbaar

Contactpersoon

Projectinfo

Studiewerk
Genomen
beslissingen

Stand van zaken

Goedgekeurd project-MER ontheffing
Goedgekeurd LER
Goedgekeurd door Bekkenbestuur Nete
Vastgesteld door Vl Reg in Bekkenbeheerplan Nete
Herbevestigd door brief min Schauvliege aan bekkenbestuur Netebekken
Herbevestigd door BVR 20/07/2012
De VMM, afdeling Operationeel Waterbeheer gaat de dijk langs de rechteroever
en linkeroever van de Kleine Nete in het landbouwgebied De Zegge globaal
15m landinwaarts verplaatsen en verstevigen. De doelstelling is het beter
beveiligen van het landbouwgebied tegen overstromingen, het verhogen van de
waterbergende capaciteit.
Bilateraal overleg met stakeholders over projecttechnische aspecten ging door
op 01/072013 (terugkoppeling resultaten sectoroverleg met Bekkenbestuur 19/8
en PBC 28/8). Op basis hiervan werd in het najaar van 2013 een nieuw,
gedetailleerd ontwerp uitgewerkt dat begin 2014 zal teruggekoppeld worden met
de stakeholders.
Op 21/11/13 ging overleg door met de eigenaar van camping Korte Heide. Op
basis van de elementen die op dit overleg aan bod kwamen, worden een aantal
mogelijke scenario’s opgelijst.

Verdere planning

Communicatie
Overleg
Openstaande
werkpunten

Met Bobbejaanland wordt momenteel gezocht naar een datum voor overleg (op
korte termijn).
Terugkoppeling aangepaste plannen en contouren naar stakeholders,
grondverwerving, oplijsten mogelijke scenario’s m.b.t. camping Korte Heide,
overleg Bobbejaanland, heractivering RUP Nete en Aa, aanvraag
stedenbouwkundige vergunning, aanbesteding bouwkundige werken
projectcommunicatie bij aanvang der werken
Zie onder
- Terugkoppeling aangepaste plannen en contouren naar stakeholders /
TIMING: begin 2014
- Uitwerken scenario’s m.b.t. invulling overstromingsgebied ter hoogte van
camping Korte Heide (zoekzone bekkenbeheerplan) / TIMING: begin 2014
- Uitwerken voorstel invulling overstromingsgebied ter hoogte van
Bobbejaanland (zoekzone bekkenbeheerplan) / TIMING: begin 2014
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Sigmaplan Cluster Nete en Kleine Nete
3.1 (Anderstadt-gebieden en Polder van Lier) en 3.2 (Varenheuvel-Abroek)
11 december 2013
PBC 25 november 2013

Proces
Processtructuur

Geactualiseerde Sigmaplan
Stuurgroep Sigmaplan
Klankbordgroep Sigmaplan
Thematische subwerkgroep Natuur
Thematische subwerkgroep Landbouw
Thematische subwerkgroep Landschap, Toerisme en Recreatie
Naam: Koen Segher / Koen Deheegher
Organisatie: Waterwegen en Zeekanaal NV / Agentschap voor Natuur en Bos
Telefoon: 03/224.93.39 / 03/224.62.62
E-mail: koen.segher@wenz.be / koen.deheegher@lne.vlaanderen.be
http://www.sigmaplan.be/nl/projectgebieden/nete-en-kleine-nete

Contactpersoon

Projectinfo

Studiewerk
Genomen
beslissingen

Zie hieronder
-

-

-

-

-

-

-

Op 17/12/2004 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de
voorgenomen besluiten van de Ontwikkelingsschets 2010 en de verdere
uitwerking van het geactualiseerde Sigmaplan.
Op 22/07/2005 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het
geactualiseerde Sigmaplan, waarbij het Meest Wenselijke Alternatief als
uitgangspunt bekrachtigd werd voor de concretisering en verdere
uitwerking van het geactualiseerde Sigmaplan, als uitgangspunt voor de
realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen, en als werkingsgebied
voor de inzet van de flankerende maatregelen voor landbouw en
plattelandsrecreatie. Tevens werd een eerste fase van veiligheids- en
natuurprojecten gedefinieerd langs de Schelde en de Durme, evenals
dijkverstevigingen op de Zeeschelde, de Durme, de Rupel, de Zenne,
de Dijle en de Netes.
Beslissing van de Vlaamse Regering op 28/04/2006 m.b.t. het
aanduiden van het Meest Wenselijk Alternatief van het Geactualiseerde
Sigmaplan voor de zone rond de Beneden Nete en Kleine Nete.
Het Meest Wenselijk Alternatief voorziet voor de zone rond de Beneden
Nete de inrichting van de bestaande GOG’s (Gecontroleerde
Overstromingsgebieden) als GGG (Gereduceerd Getijdegebied)
enerzijds en als wetland anderzijds. Voor het gebied langs de Kleine
Nete voorziet het Meest Wenselijk Alternatief het herstel van het
winterbed door het realiseren van een dijkverplaatsing. Op die manier
wordt de geschikte abiotiek gerealiseerd voor de beoogde natuur- en
veiligheidsdoelstellingen. Om de ruimte-inname zoveel als mogelijk tot
een minimum te herleiden wordt gestreefd om beide doelstellingen op
eenzelfde oppervlakte te realiseren.
Goedkeuring van de Vlaamse Regering op 22/07/2005 m.b.t. de
flankerende maatregelen voor landbouw en plattelandsrecreatie. Het
beslist flankerend landbouwbeleid dient uitgevoerd te worden door de
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en wordt toegepast bij elk van de
projecten van het Geactualiseerde Sigmaplan.
De gunning op 10/01/2011 van een studieopdracht m.b.t. de opmaak
van een inrichtingsplan voor de zone rond de Beneden Nete en Kleine
Nete welke aanving op 01/02/2011.
Naar aanleiding van regelmatig overleg, gedurende het studietraject,
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-
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Stand van zaken

met de vertegenwoordigers van landbouworganisaties en –
administraties en vertegenwoordigers van de betrokken landbouwers
werd op hun expliciete vraag een extra zoekgebied, voor het realiseren
van de vooropgestelde doelstellingen, onderzocht. Dit voornemen werd
kenbaar gemaakt aan de Multifunctionele beleidsdomeinoverschrijdende werkgroep voor het geactualiseerde Sigmaplan
(Stuurgroep) op 18/11/2011 en aan de Klankbordgroep op 16/12/2011.
De beslissing van de Vlaamse Regering op 20/07/2012 om verder
onderzoek te voeren naar de mogelijkheden om de Sigmadoelstellingen voor het gebied Varenheuvel-Abroek te realiseren in een
zoekgebied vanaf het gebied Varenheuvel-Abroek tot en met de
Anderstadt-gebieden in Lier en de realisatie van deze opties na
concrete uitwerking van de inrichtingsplannen voor het gebied mogelijk
te maken via de opmaak van een Gewestelijk Ruimtelijk
Uitvoeringsplan.
De gunning op 24/12/2012 van een bijkomende studieopdracht m.b.t.
het onderzoek naar bijkomende locatie-alternatieven rond Lier welke
aanving op 15/01/2013.
De opening van offertes op 07/01/2014 van een bijkomende
studieopdracht m.b.t. het geohydrologisch onderzoek in de zone
“mondingsgebied van de Grote Nete” welke begin 2014 zal aanvangen.

Procesverloop tot nu toe
In uitvoering van bovenstaande beslissingen is de afdeling Zeeschelde van
Waterwegen en Zeekanaal NV, in samenwerking met het Agentschap voor
Natuur en Bos, in het voorjaar van 2011 gestart met het voorbereiden van het
inrichtingsplan voor het gebied Varenheuvel-Abroek.
De volgende stappen werden al doorlopen:
- Verkennend bilateraal overleg met de gemeenten Grobbendonk, Nijlen en
Zandhoven:
- Grobbendonk: 26-04-2011
- Zandhoven: 29-04-2011
- Nijlen: 03-05-2011
- Overleg met de landbouworganisaties (Boerenbond en Algemeen
Boerensyndicaat):
- Verkennend overleg ter aankondiging van het op te starten onderzoek:
01-03-2011
- Bespreking stand van zaken lopend onderzoek en voorstel
landbouwsector voor het uitgebreid zoekgebied: 20-10-2011
- Bespreking van de voorlopige resultaten van het LER: 08-11-2011
- Informatievergaderingen voor de landbouwsector en opmaak van een
gedetailleerd landbouweffecten-rapport:
- Een eerste informatievergadering werd op 15-06-2011 georganiseerd te
Nijlen. De volgende punten werden behandeld:
- Situering van het geactualiseerde Sigmaplan
- Situering van de cluster Nete en Kleine Nete
- Toelichting bij het landbouweffectenrapport (LER) en de manier
waarop het LER wordt opgemaakt
- Toelichting bij het flankerend beleid landbouw
- Een tweede informatievergadering werd op 12-12-2011 georganiseerd te
Grobbendonk. De volgende punten werden behandeld:
- Situering van de algemene context van het geactualiseerde
Sigmaplan
- Stand van zaken van het lopend onderzoek
- Toelichting bij de algemene resultaten van het
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landbouweffectenonderzoek
Toelichting bij het flankerend beleid landbouw en de vervolgstappen

- Overleg met de projectmatige werkgroep, waarin vertegenwoordigers van
zowel de betrokken gemeenten, de provincie Antwerpen en diverse betrokken
entiteiten van de Vlaamse overheid vertegenwoordigd zijn:
- Eerste overleg projectmatige werkgroep: 27-09-2011
- Situering van de cluster Nete en Kleine Nete
- Overlopen van de aandachtspunten voor de opmaak van het
inrichtingsplan
- Tweede overleg projectmatige werkgroep: 17-11-2011
- Stand van zaken van het lopend onderzoek
- Aankondiging onderzoek uitgebreide zoekzone voor
Varenheuvel-Abroek
- Overleg met verschillende thematische subwerkgroepen (Natuur, Landbouw,
en Landschap, Toerisme en Recreatie)
- Subwerkgroep natuur: 28-06-2011 en 11-10-2011
- Subwerkgroep landschap, toerisme en recreatie: 28-10-2011
- Subwerkgroep landbouw: 28-11-2011
Overleg met verschillende projectmatige werkgroep en de thematische
subwerkgroepen (Natuur, Landbouw) over eerste resultaten en voortgang van
het bijkomende alternatievenonderzoek
- Projectmatige werkgroep: 14-03-2013
- Subwerkgroepen natuur en landbouw: 15-03-2013
Overleg met verschillende projectmatige werkgroep en de thematische
subwerkgroepen (Natuur, Landbouw) over de eindresultaten van het
bijkomende alternatievenonderzoek
- Projectmatige werkgroep: 20-09-2013
- Subwerkgroep natuur: 16-09-2013
- Subwerkgroep landbouw: 24-09-2013

Procesverloop m.b.t. het flankerend beleid landbouw
Er werd een landbouw effectenrapport m.b.t. Varenheuvel-Abroek opgemaakt.
Het landbouw effectenrapport is enerzijds een bron van informatie in de verdere
uitwerking van het inrichtingsplan van het project en anderzijds de basis voor de
verdere uitvoering van het flankerend landbouwbeleid dat door de grondenbank
van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) uitgevoerd wordt. Het flankerend
landbouwbeleid bestaat uit verschillende maatregelen om de getroffenen zoveel
als mogelijk bij te staan en de impact van de herinrichting op het
landbouwbedrijf te beperken. Deze waaier aan maatregelen werd uitgewerkt
door een thematische werkgroep flankerend landbouwbeleid die samengesteld
werd uit vertegenwoordigers van o.a. Waterwegen en Zeekanaal nv (W&Z), het
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), het departement Landbouw en Visserij
afdeling duurzame landbouwontwikkeling, het Algemeen Boerensyndicaat en de
Boerenbond. Dit om zoveel als mogelijk een korf aan maatregelen samen te
stellen op maat van de landbouwsector zelf.
In november 2011 werd het Landbouweffectenrapport opgeleverd.

Stand van zaken op heden
Anderstadt I & II en Polder van Lier
Uit het bijkomende alternatievenonderzoek is naar voren gekomen dat deze
gebieden tot geschikte roerdompbiotopen kunnen getransformeerd worden en
bij uitbreiding met nog enkele omliggende gebieden (Hof van Lachenen en twee
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bestaande vijvers) zelfs uiterst geschikt. Voor Anderstadt I en het nabijgelegen
gebiedje wordt een ontpoldering ter ontwikkeling van paaiplaats voor fint
voorgesteld.
Bijkomend is het mondingsgebied van de Grote Nete te Lier, Nijlen en Berlaar
onderzocht en mits nog enig studiewerk geschikt voor een bijkomend leefgebied
voor roerdomp.
Varenheuvel-Abroek
Met het voortschrijdend inzicht uit de resultaten van het bijkomend
alternatievenonderzoek is een nieuwe inrichtingsvisie voor het gebied
opgesteld, die tegemoet komt aan de vraag om de effecten naar de
landbouwsector te beperken in de mate van het mogelijke. In totaal werd
ongeveer 70ha aan oppervlakte buiten het MWeA gevonden, met potenties voor
roerdomphabitat. Die 70ha moet bijgevolgniet in Varenheuvel-Abroek
gerealiseerd worden..
Verdere planning
De studie m.b.t. de haalbaarheid van het realiseren van de sigmadoelstellingen
voor Varenheuvel-Abroek in een ruimer zoekgebied is in de zomer 2013
afgerond en werd in het derde kwartaal van 2013aan alle gemeentebesturen en
actoren toegelicht.
Het inrichtingsplan voor Varenheuvel Abroek kan op basis hiervan verder
worden afgewerkt.
Er dient nog bijkomend studiewerk voor zoekzone 3 (mondingsgebied Grote
Nete) worden uitbesteed om tot een inrichtingsplan voor deze zone te kunnen
komen..
Communicatie

Overleg
Openstaande
werkpunten

Reeds uitgevoerde communicatie:
ste
- 1 infovergadering landbouw 15/06/2011
ste
- 1 nieuwsbrief juli 2011
e
- 2 infovergadering landbouw 12/12/2011
- Algemeen rapport LER aangeleverd aan landbouwers 12/01/2012
ste
- 1 Informatievergadering voor de zwaarst getroffen landbouwers
17/10/13
de
- 3 infovergadering landbouw 6/11/13
de
- 2 informatievergadering voor de zwaarst getroffen landbouwers
27/11/13
Geplande communicatie:
Projectmatige werkgroepen: zie hoger
Subwerkgroepen landbouw en natuur: zie hoger
Zie stand van zaken
Varenheuvel-Abroek
- uitwerken inrichtingsplan/ TIMING: 2014
Omgeving Anderstadt-gebieden en Polder van Lier
- uitwerken inrichtingsplannen / TIMING: 2013
Mondingsgebied Grote Nete
Bijkomend onderzoek / TIMING: 2014
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Contactpersoon

Projectinfo

Natura 2000 SBZ-H Graafweide-Schupleer en Vallei van de Kleine Nete tussen
Viersel en Lier
4
20 december 2013
PBC 25 november 2013

Opmaak instandhoudingsdoelstellingen voor speciale beschermingszones (SIHD)
Wetenschappelijke Begeleidingscommissie (WBC), Vlaamse Overleggroep
(OG), Vlaamse Projectgroep (PG), Bovenlokaal Overleg (BOLOV) en
Projectgroep+ (PG+)
Naam: Katleen Vandenbergh
Organisatie: ANB
Telefoon: 03 224 62 95
E-mail: katleen.vandenbergh@lne.vlaanderen.be
http://anb.vlaanderen.be/IHDadviesverlening (vergt gebruikersnaam en
paswoord)

Genomen
beslissingen

Eerste principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering op 20 juli 2012
Tweede principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering op 19 juli 2013

Stand van zaken

In afwachting van de definitieve goedkeuring van de S-IHD en de opstart van
het Managementplan Natura 2000 werkt het ANB momenteel intern een
strategie uit voor de realisatie van de S-IHD.
advies Raad van State (gebeurd) -> definitieve goedkeuring -> implementatie
via opmaak Managementplan Natura 2000
In afwachting van de definitieve goedkeuring van de S-IHD is er geen lokale
communicatie meer. In het voorjaar van 2014 start het gebiedsspecifiek overleg
binnen het zogenaamd overlegplatform in kader van de opmaak van het
Managementplan Natura 2000
– In het voorjaar van 2014 oprichting overlegplatform voor de opmaak van het
Managementplan Natura 2000 op niveau van de volledige SBZ met
intermediaire vertegenwoordigers van de sectoren, administraties en lokale
besturen
- Mogelijk ad hoc-overleg op deelgebiedniveau met direct betrokkenen rond
concrete acties en beheerplannen, eventueel in kader van een ander proces

Verdere planning
Communicatie

Overleg

Opmerkingen

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Coördinatie Vlaamse plannen en projecten in de
vallei van de Kleine Nete tussen Kasterlee en Lier
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Projectnummer
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Processtructuur
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Ankerplaats Het samenvloeiingsgebied van de Kleine Nete en Aa met de
westelijke uitlopers van de Kempische Heuvelrug te Grobbendonk, Herentals en
Vorselaar
5.1.
10 december 2013
PBC 25-11-2013

GRUP Vallei van de Kleine Nete en Aa tussen N19 en Grobbendonk in kader
van AGNAS.
Zie projectfiche GRUP Vallei van de Kleine Nete en Aa tussen N19 en
Grobbendonk
Naam: Guido Tack
Organisatie: Agentschap Onroerend Erfgoed
Telefoon: 0474/90.02.30
E-mail: guy.tack@rwo.vlaanderen.be
Informatie over de aangeduide ankerplaats:
https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/object/id/4.05/10000/164.1/

Studiewerk
Genomen
beslissingen

…
Voorlopige aanduiding ankerplaats m.b. 18/05/2011
Definitieve aanduiding ankerplaats m.b. 10/05/2012

Stand van zaken

De ankerplaats werd definitief aangeduid bij ministerieel besluit van 10/05/2012.
Momenteel is binnen de perimeter van de definitief aangeduide ankerplaats het
zorgplichtprincipe van toepassing voor werken en handelingen in opdracht van
een administratieve overheid.
De omzetting van de definitief aangeduide ankerplaats naar erfgoedlandschap
is gekoppeld aan het in opmaak zijnde GRUP voor de vallei van de Kleine Nete
en Aa tussen N19 en Grobbendonk in kader van AGNAS.
16/12/2010: Kennisgeving van opstart van de aanduidingsprocedure voor de
ankerplaats ‘Het samenvloeiingsgebied van de Kleine Nete en Aa met de
westelijke uitlopers van de Kempische Heuvelrug te Grobbendonk, Herentals en
Vorselaar’ met mogelijkheid tot aanleveren van de nodige informatie.
Na 18/05/2011: Kennisgeving van de voorlopige aanduiding van de ankerplaats
aan de betrokken instanties. Een toelichtingsvergadering werd georganiseerd
voor de betrokken instanties.
Na 10/05/2012: Kennisgeving van de definitieve aanduiding van de ankerplaats
aan de betrokken instanties.
Toekomstige overlegmomenten worden gekoppeld aan de GRUP-procedure en
aan het plan van aanpak voor de realisatie van de
instandhoudingsdoelstellingen voor het habitatrichtlijngebied
Graafweide/Schupleer.
- uitwerken stedenbouwkundige voorschriften gekoppeld aan gewestelijk RUP
Vallei van de Kleine Nete en Aa (AGNAS) /

Verdere planning

Communicatie

Overleg

Openstaande
werkpunten

- afstemmen met instandhoudingsdoelstellingen habitatrichtlijngebied
Graafweide / Schupleer /

Coördinatie Vlaamse plannen en projecten in de
vallei van de Kleine Nete tussen Kasterlee en Lier
PROJECTFICHE

Project
Projectnumm
er
Datum
Status

Ankerplaats Dal van de Kleine Nete tussen Lier en Kessel
5.2.

Proces

Landschapsbeleid: Inventariseren en beschermen van de meest waardevolle
landschappen van Vlaanderen en hun erfgoedelementen op basis van de
Landschapsatlas (2001). Na voorlopige en definitieve aanduiding van de
geactualiseerde ankerplaats omvorming naar een erfgoedlandschap via ruimtelijke
verankering in het GRUP ‘Vallei van de Kleine Nete en Aa van Grobbendonk tot
Lier’ in kader van Agnas.
Opstart voorlopige aanduiding ankerplaats-na ambtelijk overleg en IKW voorlopige
aanduiding ankerplaats via MB – toelichtingsvergadering in betrokken gemeentenadviesronde administraties (3 maanden)- advies KCML (3 maanden)-definitieve
aanduiding ankerplaats bij MB binnen termijn van 12 maanden na voorlopige
aanduiding-omzetting naar erfgoedlandschap in het kader van RUP
Zie projectfiche GRUP ‘Vallei van de Kleine Nete en Aa van Grobbendonk tot Lier’
Naam: Inge Verdurmen
Organisatie: Agentschap Onroerend Erfgoed
Telefoon: 32 (0)2 553 64 31
E-mail: inge.verdurmen@rwo.vlaanderen.be
Landschapsatlas: http://geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be/geovlaanderen/landschapsatlas/info/identify.asp?xi=276&yi=387&type=point&uniekID=8
98976958

Processtructu
ur

Contactperso
on

Projectinfo

Genomen
beslissingen
Stand van
zaken

Verdere
planning
Communicatie

Overleg

Opmerkingen

10 december 2013
PBC 25 november 2013

Nog geen genomen beslissingen.
29/10/2013: de betrokken gemeenten en administraties werden door het
Agentschap Onroerend Erfgoed aangeschreven met de mededeling dat de
ankerplaats wordt aangeduid en de vraag of zij bijkomende informatie wensen aan
te leveren / Samenstellen van het inhoudelijk dossier is lopende
Samenstellen van het inhoudelijk dossier 2013-2014- definitieve aanduiding
ankerplaats in de loop van 2014
Infobrief betrokken gemeenten en administraties bij opstart inhoudelijk onderzoek
dd. 29/10/2013-betekening betrokken gemeenten voorlopige aanduiding-opname
dossier in beschermingsdatabank (https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/)toelichtingsvergadering betrokken gemeenten-adviesronde administratiesbetekening betrokken gemeenten definitieve aanduiding-berichtgeving op website
OE (https://www.onroerenderfgoed.be/) en in tijdschrift M&L
ambtelijk overleg en IKW voor voorlopige aanduiding ankerplaatstoelichtingsvergadering gemeenten na betekening voorlopige aanduiding
ankerplaats
Specifieke aandachtspunten

Coördinatie Vlaamse plannen en projecten in de
vallei van de Kleine Nete tussen Kasterlee en Lier
PROJECTFICHE
Project
Projectnumm
er
Datum
Status

Ankerplaats Dal van de Kleine Nete tussen Nijlen en Grobbendonk
5.3.

Proces

Landschapsbeleid: Inventariseren en beschermen van de meest waardevolle
landschappen van Vlaanderen en hun erfgoedelementen op basis van de
Landschapsatlas (2001). Na voorlopige en definitieve aanduiding van de
geactualiseerde ankerplaats omvorming naar een erfgoedlandschap via ruimtelijke
verankering in het GRUP ‘Vallei van de Kleine Nete en Aa van Grobbendonk tot
Lier’ in kader van Agnas.
Opstart voorlopige aanduiding ankerplaats-na ambtelijk overleg en IKW voorlopige
aanduiding ankerplaats via MB – toelichtingsvergadering in betrokken gemeentenadviesronde administraties (3 maanden)- advies KCML (3 maanden)-definitieve
aanduiding ankerplaats bij MB binnen termijn van 12 maanden na voorlopige
aanduiding-omzetting naar erfgoedlandschap in het kader van RUP
Zie projectfiche GRUP ‘Vallei van de Kleine Nete en Aa van Grobbendonk tot Lier’
Naam: Inge Verdurmen
Organisatie: Agentschap Onroerend Erfgoed
Telefoon: 32 (0)2 553 64 31
E-mail: inge.verdurmen@rwo.vlaanderen.be
Landschapsatlas: http://geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be/geovlaanderen/landschapsatlas/info/identify.asp?xi=355&yi=332&type=point&uniekID=8
98976899

Processtructu
ur

Contactperso
on

Projectinfo

Genomen
beslissingen
Stand van
zaken

Verdere
planning
Communicatie

Overleg

Opmerkingen

10 december 2013
PBC 25 november 2013

Nog geen genomen beslissingen.
29/10/2013: de betrokken gemeenten en administraties werden door het
Agentschap Onroerend Erfgoed aangeschreven met de mededeling dat de
ankerplaats wordt aangeduid en de vraag of zij bijkomende informatie wensen aan
te leveren / Samenstellen van het inhoudelijk dossier is lopende
Samenstellen van het inhoudelijk dossier 2013-2014- definitieve aanduiding
ankerplaats in de loop van 2014
Infobrief betrokken gemeenten en administraties bij opstart inhoudelijk onderzoek
dd. 29/10/2013-betekening betrokken gemeenten voorlopige aanduiding-opname
dossier in beschermingsdatabank (https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/)toelichtingsvergadering betrokken gemeenten-adviesronde administratiesbetekening betrokken gemeenten definitieve aanduiding-berichtgeving op website
OE (https://www.onroerenderfgoed.be/) en in tijdschrift M&L
ambtelijk overleg en IKW voor voorlopige aanduiding ankerplaatstoelichtingsvergadering gemeenten na betekening voorlopige aanduiding
ankerplaats
Specifieke aandachtspunten

Coördinatie Vlaamse plannen en projecten in de
vallei van de Kleine Nete tussen Kasterlee en Lier
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Compensaties aan Kleine Nete in kader van de realisatie van de N19g
“Kempische Noord-Zuidverbinding
6
18 december 2013
PBC 25 november 2013

Realisatie N19g “Kempische Noord-Zuidverbinding”
PPS - project
Naam: Alain Cox
Organisatie: Agentschap Wegen en Verkeer
Telefoon: 0478/56.00.87
E-mail: alain.cox@mow.vlaanderen.be
http://www.noordzuidkempen.be

Genomen
beslissingen

Voorzien van een viaduct over de Kleine Nete van 144m
Afgraven van onderliggende grond tot op een diepte van 1.5m
Aanwerken van de oevers met natuurvriendelijke materialen.
nieuw te verwezenlijken aanplantingen afstemmen op aanwezige vegetatie.

Stand van zaken

Enkel de aanplantingen moeten nog gebeuren.
Men is momenteel bezig met het plaatsen van een wildraster ter hoogte van de
Kleine Nete, links en rechts.
Aanplantingen
Alle noodzakelijke communicatie rond de werken aan de Kleine Nete binnen het
project NZK zijn reeds gevoerd en hebben geleid tot de uitvoering ervan.
Op 9 juli 2013 werd nog een werfbezoek van de VMM georganiseerd, met
positieve reacties als gevolg.
Geen.

Verdere planning
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